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LIVRO VI.

Da Hilioria da índia.

CAPITULO I.

Do que aconteceo ao Governador Nuno da
Cunha , depois que partio da Ilha de São

Lourenço até chegar a Mombaça,

í^^i
Artido Nuno da Cunha, como
atrás diíTemos , com a outra náo
da Ilha de S. Lourenço por

dentro , fendo na altura da Ilha

Zanzibar , fentíram terra, indo
navegando de noite, pelo que furgíram lo-

go. E tanto queamanheceo, víram-íe cerca-

dos de Ilhas , e reftingas , fem poderem en-

tender por onde alli entraram . nem verem
por onde podiam lahir, porque de todas as

partes rebentava o mar em flor ; e certo que
foi coufa milagrofa não fe perderem , por-

q\iQ o boqueirão por onde ambas asnáosen-

Couto, Tom, L P, iL A trá-
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traram era tao eíircito

,
que quaíi íe nao en-

xergava. Nuno da Cunha mandou Manoel
Machado feu Capitão da guarda no efquife

com alguns companheiros pêra irem a ter-

ra ver le podiam tomar alguma peiToa
,
que

lhes áéí^e razão donde eftavam , e fe faberia

tirar dalli as náos
,
porque os Pilotos efta-

vam pafmados , e areados. Alanoel Macha-
do chegando a terra vio huma povoação ao

longo da agua , e querendo defembarcar ,

acudiram os negros com frechas , e páos xo[-

t?dos , e carregando nos noíTos , os fizeram

embarcar com morte de hum grumete , e

dous feridos. O Governador ficou enfadado
^

e mandou feu irmão Pêro Vaz da Cunha
com alguma gente de armas pêra dar na Al-

deã 5 indo com elle vinte e cinco companheir

tos todos Fidalgos , e Cavalleiros ; e chega-

dos á povoação , lhe fugiram os negros pêra

o fertão, e os noílbs entraram nella fem a-

charem peíToa viva : de que Pêro Vaz agaí^

lado, diíTe aos companheiros
,
que bem viam

t)s rifcos em que eftavam aquelJas náos , e

que fenão houveífe alguma pcíToa da terra

ás mãos pêra os tirar dalli
,
que pereceriam

Todos : Qiie era de parecer ficaíTem alli al-

guns companheiros embrenhados
,
porque co-

mo foíTe noite , forcado fe haviam os ne-

gros de tornar pêra a povoação , e que en-

tão fe poderia tomar algum defmandado , e

que



Década IV. Liv. VI. Cap. L 5

que coir.ofoíTc noirc , elle tornaria com o ba-

tel á praia pêra os recolher , e favorecer ,

porque nillo ganhavam muita honra, e cor-

riam pouco rilco : e ainda que correílem mui*

to 5 em que negocio le podia arrifcar a vi-

da melhor que naquelle ? A ifto fe lhe of-

ferecêram dous mancebos Fidalgos , irmãos ,

filhos do Abbade de Pombeiro João de Mel-

lo 5 chamados Diogo de Mello , e ^'riíláo

de Mello : o que Fero Vaz da Cunha eíti-

mou muito
,
por vernelles o animo com que

fe lhe oflerecêram , e houve que fariam tu-

do muito bem feito , louvando-os , eengran-

decendo-os com palavras miui honradas ^ e

Jhes diiTe
,
que tanto que foífe noite, (por-

que era iíb já fobre a tarde,) eile fe viria

pôr no mefmo lugar com o batel pêra os

recolher, e affi fe deixaram ficar. Eíks Fi-

dalgos, e hum criado feu chamado João Ro-
drigues , com eipadas , e rodellas fe embre-

nharam alli perto da povoação , e o batel

fe tornou pêra a náo ; e tanto que anoite-

ceo , voltou logo pêra a terra , e fe poz no

mcfmo lugar preíles pêra recolher os nof-

fos. Os negros tanto que viram recolher o
batel , e que anoitecia , tornáram-fe pêra a

povoação. Os noíTos que eílavam embrenha-

dos , fentindo que já vinha gente pêra a po-

voação , fízeram-fe preíles , e quiz Deos que

•vieífe dar com elles hum. Mouro velho , a

A ii quem
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quem arremcttendo Diogo de Mello , o levou

310S braços , tapando-lJie logo a boca pêra

que não gritaíTe , e aíTi nos ares foi levado

ú praia , e embarcado no batel
,
que cíiava

muito preíles. E tomando o remo na mão

,

fe. foram caminho da náo , e aprefentáram

o Mouro a Nuno da Cunha
,
que lhe mian-

dou dizer que não houveíTe medo
,
que não

queria^aber mais delíe , fenão fe havia re-

médio pêra tirarem dalli aquellas náos. O
Mouro lhe mandou dizer, que fua dita fo-

ra muito grande em o tomarem
,
porque el-

le íò çm toda aquella coíla lhe podia fer

bom naqueíle trabalho
,
porque era o Pilo-

to melhor , e m.ais antigo
,
que todos delia.

Nuno da Cunha recebeo aquillo como mer-

cê da mao de Deos ; e fabendo como Dio-
go de Mello o tomara , o abraçou muitas

vezes 5 dizendo-lhe tantas palavras , e de tan-

tos louvores
,

que cauíãram inveja a todos

os da náo
,

promettendo-lhe fatisfaçao da-

quelle ferviço que fizera a ElRey
,
que fo-

ra mui grande. Nuno da Cunha fez muitos

mimos ao Piloto , e o mandou agazalhar
,

tendo vigia nelle
,

que não fe acolheíTe de

noite ; e ao outro dia tirou as náos fora da-

quelles baixos, por hum canal tão eílreito,

que era medo vello ^ e as levou a ancorar

na barra de Zanzibar. O Governador lhe

mandou pagar muito bem , e dar-lhc muitas

pe-
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peças , com que ficou tao fatisfeito
,
que fe

offereceo levaílo até Mombaça , aonde le aí-

fentou que toiíe invernar
,
porque já não po-

diam paíTar á índia. Em Zanzibar efteve Nu-
no da Cunha alguns dias tomando refrcíco,

e por ter nas náos duzentos doentes , os man-
dou defembarcar em terra

,
pcra íè ficarem

curando alli , deixando-lhes todos os provi-

mentos neceíTarios , e por Capitão delles hum
Fidalgo chamado Aleixo de Soufa Chichor-

ro ,
que com muito gofto por ferviço de

Deos , e d'ElRey quiz ficar com elles. Dal-

íi fe partio o Governador pêra Melindc , on-

de fe vio com ElRey , de quem foi muito
bem recebido , e agazalhado. Aqui neíle Por-

to eftava Diogo Botelho Pereira , Capitão de
huma não

,
que tinha partido doRevno por

mandado d'EIRey D. João em bufca da
gente da náo de D, Luiz de Menezes , ir-

mão do Governador D. Duarte de Mene-
zes, que defappareceo indo pêra Portugal,

e fe prefumia dera á cofia na paragem do
Cabo das Correntes , ou por aquelia coíla

toda , e que a gente toda eílava em terra
;

porque em Portugal diíTeram algumas náos,

que por aquelia paragem lhes fizeram de noi-

te fogos em cruzes
,

que parecia de gente

Portugueza
,
que fe por alli perdera ; haven-

do que não feria outra fenão a da náo de
D. Luiz de Menezes ; de que Diogo Bote-

lho
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lho não achou finaes , nem novas algumas.

Dcile foube o Governador o íucceíTo dafua
viagem. Daqui de Mclinde mandou recado

a ElRey de Mom,baca a pedir-lhe licença

pêra ir invernar no feu Porro
,

porque em
Melinde nao podia fer

,
porque era cofia bra-

va , e no inverno perigofa. ElRcy de Mom-
baça como era Mouro delconíiado

,
pareceo-

Ihe que aquillo era invenção do Governador
pêra Jhe tomar íua Cidade , e mandou-fc-

Ihe elcufar : de que o Governador ie tomou
muito 5 e aíTcnrou de o caftigar

,
pois o nao

queria agazalhar , porque tambeni nao po-

diam as náos invernar em outro Porto íenao

naquelle. Deíla determinação deo conta aos

Fidalgos 5 e a ElP^ey de Melinde
,
que lhe

pêra iíTo oíFereceo oitocentos 2vlouros j e fa-

zendo o Governador alardo da gente que

tinha 5 achou oitocentos homens , com os

da náo de Diogo Botelho Pereira
,

gente

mui limpa , e mui luílrofa. E mandando El-

Rey de Melinde negociar huma na veta fua
,

pêra nella , e na náo de Diogo Botelho Pe-

reira íc embarcarem os oitocentos Mouros ;

e defpedindo-íe o Governador d'EIRey , fe

fez á vela pêra Mombaça , aonde chegou ao

Outro dia pela manhã ^ e furgio da banda de

fora.

CA-
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CAPITULO II.

De como Nuno ãíi Cunha tomou a Cidade

de Mombaça : e das coufas que lhe acon-

teceram em quanto ejieve nella,

Epois do Governador Nuno da Cunha
eílar íurto em Mombaça da banda de

fora , mandou fondar a barra por feu irmão

Pêro Vaz da Cunha
,

que o foi fazer em
hum batei com alguns Fidalgos , que o a-

companháram , e foi entrando no canal , on-

de acharam a agua baftante pêra as náos. Na
entrada da barra no mais eftreito viram hum
baluarte de pedra

,
que tinha oito bombar-

das , com que atiraram ao batel , fem lhe fa-

zerem nojo , e paíTáram avante até defronte

da Cidade, onde acharam melhor furgldou-

ro. AI li lançaram ferro , e fizeram iinal a

Nuno da Cunha
, que tanto que a viração

ventou, mandou dar á vela , e entrando pe-

la barra, foifurgir aonde o batel eftava , ti-

rando-lhe do baluarte muitas bombardadas

,

fem o Governador querer que lhe tiraíTem

alguma, por lhes dar a entender, que que-

ria amizades , e efperou aquelle dia , e noi-

te por ver fe mandava ElRey ter com el-

le algum cumprimento ,
porque defejava de

invernar alli de paz. O Rey de Mombaça
,

havendo confelho com osfeus, aííentou de

fe
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fe nao fiar dos noíTos , e de Ilics defpejar a

Cidade
,
porque depois de paliado o inver-

no ahi lhe torna v^a a ficar : e aíli o fez logo
de toda a fazenda , mulheres , e meninos

,

que mandou levar dahi a huma legua , fican-

do nella fó a gente que podia pelejar. Nu-
no da Cunha vendo que lhe não vinha re-

cado 5 determinou de defembarcar em terra
,

e mandou a feii irmão Pêro Vaz da Cunha
de noite a reconhecer o íitio da Cidade

,

e onde havia melhor defembarcação. Fero
Vaz da Cunha fe foi no batel com alguns

Portuguezes , e chegou-fe bem á praia
, que

foi coíteando , e notando mui bem feu íitio.

E como os Mouros tinham grandes vigias,

foi logo fenrido , e lhe atiraram frechadas,

de que lhe feriram alguns companheiros. Pê-

ro Vaz , depois de notar mui bem tudo , íor-

iiou-fe pêra a náo , e deo conta a Nuno da
Cunha do que vira , affirmando-lhe, que to-

da a face da Cidade era huma praia , em que
fe podia deíembarcar , mas com a agua pe-

la cinta. E citando fem fe determinarem na
defembarcação , veio da Cidade hum Mou-
ro fugindo a nado pêra a Armada

,
que foi

tomado por hum batel , e levado ao Gover-
nador

,
que o recebeo bem

,
porque efpera-

va de fe informar delle de tudo o que ha-

via na Cidade ; e dando-lhe conta do que
fe tratava, Ihediile o Mouro ^ que era mui-

to

I
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to perigofo o defembarcar na praia
, porque

pela detença que a gente fãvid em chegar a

terra , fc arriícavam a íercm rodos mortos

ás frechadas , de que elles fe não poderiam

guardar
,
porque haviam de ir mettidos pe-

la agua , e envaíados
,
pêra fcnão fervireiu

da elpingardaria ; mas que era de parecer

,

que defembarcafTem abaixo da Cidade
,
jun-

to de huma Meíquita em hum lugar que cl-

le amoílraria , onde os batéis podiam fem
trabalho por as proas em terra

,
por íer al-

cantilado. E diíTe mai?;
,
que na Cidade ha-

via mais de três mil homens de peleja , e

que não tinha mais que huma eílancia fora

de huma das porcas , com linco bombardas
de ferro : e que o bombardeiro era hum Por-

tnguez arrenegado , e que entre todos era

tamanho om.edo, que lhes parecia
,
que em

os Portuguezes pondo o pé cm terra , ha-

viam de defamparar tudo. Com ifto refu-

mio-fe Nuno da Cunha em deíem>barcar na
parte em que o Mouro dizia , mandando-o
agazalhar mui bem , e ter a bom recado ,

pêra lhes fervir de guia j e ordenou que fof-

fe ao outro dia , dando a dianteira a Pêro
Vaz da Cunha leu inrião , com íeiscentos

Portuguezes , em que entravam duzentos eí-

pingardeiros , de que era Capitão Fernão
Coutinho (que depois foi a Portugal por ter-

ra , e fez em Lisboa a quinta
,
que eftá Jun--,

to
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to á Igreja dos Anjos ) com quem haviam
de ir mais trezentos Mouros de Mclinde. Paf-

fáram-le pêra Pêro Vaz da Cunha Manoel
de Alboquerquc

,
que hia na náo com o Go-

vernador, Diogo de Mello , ejoao de Mel-
lo. Nuno da Cunha , e D. Fernando de Li-

ma 5 e Diogo Botelho Pereira com toda a

mais gente na retaguarda. E pondo as cou-

fas neceíTarias em ordem , ao outro dia, tan-

to que foi manhã, mettidos nos batéis , e nos

efquifes , e em algumas embarcações peque-

nas dos Zviouros , foram demandar o lugar

da Mefquita , onde o Mouro de Melinde os

guiou; e pondo as pró:] s em terra , faltaram

os noíTos nella fem acharem reíiuencia , e a

fom de tambores , e pifliros , e as bandeiras

defenroladas , foram marchando em muito

boa ordem pêra a Cidade
,

pela parte onde
eílava a cftancia com artilheria , cujo bom-
bardeiro (que como diíTenios era Portuguez)

defparou alguns tiros
,
que não fizeram nojo

algum nos noíTos , e logo largou a eílancia

com todos os Mouros
,
que nella eftavam

,

e fe recolheram á Cidade onde citava El-

Rev
,
que vendo a determinação dosnoííos,

a alargou de todo , recolhcndo-íè pcra o .

fertão. Os da dianteira entraram nella feni
|

acharem refiflencia alguma. Nuno da Cunha ;

tanto que fe vio na Cidade
,
porque era mui- .

-to grande, mandou cortar muita parte dei-*

la.
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Ia, e fazer logo tranqueiras , vallos , e ca-

vas , cm que poz Capitães com foldados , de

modo que ficaram em huma parte delia mui-

to fcguros. O Governador apoíèntou-lè nos

Paços d'EÍRey , fortiíicados , e poftas guar-

das , começaram a bulcar as caías , e cavar

chãos , onde fe achou muito dinheiro , de

que alguns íicáram mui ricos. O Governa-

dor mandou D. Rodrigo de Lima , irmão de

D. Fernando de Lima , com alguns cem Por-

tuguezes
,
que foííe tomar o baluarte da bar-

ra
5
que foi com.mettido , e entrado , e mor-

tos os mais dos Mouros á cípada , e todos

os outros cativos , ficando alguns dos nof-

íhs feridos , em que entrou D. Rodrigo de

Lima de hum.a frechada hervada , de que

morreo dahi a als[uns dias, e a artilheria foi

tomada. Feito illo porfcr já fim de Dezem-
bro , deípedio o Governador pêra Portugal

o navio de Diogo Botelho Pereira
,
por quem

efcreveo a ElRey todas as ccuías aconteci-

das até então , com quem fe embarcaram al-

guns homens
,
que acharam muito ouro , di-

nheiro , e âmbar no facco da Cidade. Dio-
go Botelho Pereira chegou a Portugal a fal-

vamcnto no Junho feguinte, de quem ElRey
foube as novas da índia , e da jornada de
Nuno da Cunha. Os de Mombaça eftavam

fortificados meia lesjua da Cidade , donde to-

dos os dias vinham correr aos noflbs , de

dia 3
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dia , e de noite , com quem tinham algumas

brigas mui accezas
;
porque fe vieram a def-

avergonhar tanto ,
que entravam pela Cida-

de, e commertiam os noíTos em fuás eftan-

cias , tão continues
,
que os traziam difve-

lados , e quebrantados. E huma vez lhes fa-

hio D. Fernando de Lima com tanta pref-

fa
y
que não pode tomar hum capacete , e

remettendo com os Mouros , lhe deram hu-

ina frécliada na tefta , a que elle diíTe alto

:

Amores de minha mulher , e apertando com
os Mouros , os fez fugir. O Governador ef-

íava aíFrontado com os continuos rebates dos

Mouros ; e porque não fabia o modo de co-

mo eílavam fortificados , nem quantos eram
pêra mandar dar nelles , diííimulava , defe-

jando em extremo de tomar alguma lingua

pêra fe informar da verdade , o que encom-
mendou a Diogo de Mello

,
(pela confiança

que delle ficou tendo do fucceíTo paíTado

de Zanzibar,) que lhe prometteo
,
que elle

lha traria , e oífcreceo-fe pêra ir com elle

Chriftovão de Mello , e dous homens de fua

obrigação j e de noite fe fahíram da Cida-

de com arm.as ligeiras , e fe foram lançar

em cilada perto do Arraial dos Mouros. Al-

li foram dar com clles alguns , a quem os nof-

fos fahíram , e Diogo de Mello fe liou com
hum, que dco tamanhos brados, que foram

ouvidos no feu Arraial , onde houve gran-

de
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de alvoroço. Diogo de Mello quizera lan-

çar o Mouro ás coílas , mas era tamanho

,

e tão gordo
5
que quaíi o não podia lufpen-

der 5 nem com os outros o ajudarem. E por-

que dalli á Cidade era meia légua , e elies

fentíram os Mouros que acudiam, matou Dio-

go de Mello o Mouro , e lhe cortou hum
braço , com que fe recolheram pêra teíle-

munha do que fizeram , e á m*eia noite che-

garam á Cidade j e por acharem Nuno da

Cunha dormindo , deo Diogo de Mello o
braço do Mouro ao feu Camareiro pêra

que lho déíTe pela manha , e fe recolheo co-

mo fenão fizera coufa alguma. Tanto que

amanheceo , o Camareiro em acordando o
Governador lhe deo conta do que paliava

,

e lhe moftrou o braço. O Governador man-
dou chamar Diogo de Mello , e o abraçou

com palavras mui honradas; mas elle mos-
trando eftar magoado do pouco que fizera

,

fe lhe oíFereceo pêra ir tomar outra efpia ,

de que não houve necellidade
,

porque os

Mouros ficaram daquelle fucceíío tão efcal-

dados
, que nunca mais tornaram a inquietar

os noíTos 5 e aíTi ficaram quietos ; mas como
começaram a adoecer muitos

,
por fer a terra

mui doentia , e em quanto alli eíliveram* ,

que foi até fim de Março , morreram tre-

zentos e fetenta Portuguezes , em que entrou

Pêro Vaz da Cunha , que o Governador fen-

tio
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tio muito
,
por fer Fidalgo de muitas par-

tes 5 e qualidades
,
pelo que (além de iririáo)

o amava muito , e era bem quifto de rodos.

Foi eíle Fidalgo caiado com D. Brites , fi-

lha de Andx^é de Soufa Senhor de Miranda
,

e Alcaide mor de Arronches , de quem hou-

ve André da Cunha , e Jeronymo da Cu-
nha , e ella por morte de feu marido le met-

íeo Freira na Madre de Deos de Lisboa.

CAPITULO IIL

De como o Governador Ntaío da Cunha
foi a Ormuz : e de como Manoel de Mace-
do chegou aquella Fortaleza , e prendeo Rax
Xarrafo : e de co7iw fe alevantou o Guazil
de Barem : e de como Nuno da Cunha man-
dou contra elle feu irmão Simão da Cunha.

^
j

^ Anto que começrram a ventar os Po-

Jl. nenres
,
que de ordinário entram de quin-

ze de Março por diante , os Capitães das

iiáos do Pvcyno Simão da Cunha, D. Fran-

cilco Dcça , Franciíco de Mendoça
,
que

citavam em Moçambique ^ vendo que K'u-

no da Cunha nao era chegado , havendo feu

confelho , aíTentáram de irem pela coíia de

Melindc adiante até Alombaça a ver ie ha-

via novas delle , e quando nao
,
paílarem á

índia. E aíu fe embarcaram com quatrocen-

tos homens menos , que lhes aili morreram
de
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de enfermidades. E dando á vela , foram por

fim do mez de Março tomar Mombaça , aon-

de acharam o Governador ,
que todos fef-

tejáram muito , e furgíram da banda de fo-

ra , indo com elles Aleixo de Soufa
,
que

em Zanzibar fe embarcou com os que efca-

páram. O Governador eftimou muito fua vin-

da , e os mandou metter pêra dentro , e re-

cebeo o irmão , e todos os mais Fidalgos

com grande alegria
,
porque os tinha por per-

didos , e receou que o foíTe António de

Saldanha , e Garcia de Sá , de quem nenhu-

ma pcíToa dava novas. E fentio muito a per-

dição da náo de AíFonfo Vaz Zambujo , e

de Bernardim da Silveira , de qii^m já em
Moçambique fe fabia. E tom.ando confelho

com os Pilotos , fe poderia ainda paíTar a

invernar á índia ^ aíTentáram todos que era

muito tarde. Pelo que houve por melhor ir

efperar a Ormuz a monção
,
que era em Se-

tembro
,
por lhe não acabar de morrer aili

toda a gente
, por fer a terra muito doen-

tia. E fazendo-fe preíles pêra fe embarcar ,

chegou o navio de Baftião Freire
,
(que co-

mo diíTemos o Governador Lopo Vaz de

Sampaio defpedio de Cochim
,
pêra ir por

toda aquella cofta fabcr novas de Nuno da
Cunha

, ) que eíle recebeo mui bem , e vio

ss cartas que lhe levava de Lopo Vaz de

Sampaio, por onde foube o eílado dascou-».

fas
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fas da índia. E porque o navio era peque-
no , o defpedio logo com outras pcra Lopo
Vaz , em ciuq lhe dava conta de fua jorna-

da , e lhe pedia Jhe tiveíTe toda a Armada
prellcs

, porque lhe era neceíTario embarcar-

ie logo. Eíle navio chegou a Goa já em
Ivlaio , e Baíliao Freire deo as cartas a Lo-
po Vaz

,
que cm eftrcmo feílejou as novas

de Nuno da Cunha
,
porque andava já en-

tre os Ivlouros hum alvoroço grande pelo

haverem por perdido ; e logo mandou dar

grande aviamenro á Armada. O Governador
Nuno da Cunha , tanto que defpedio Baíliao

Freire , deo á vela pêra Ormuz , e com ven-

to proípejTo chegou a Mafcate , onde deixou

os doentes que eram muitos , e com a náo
de Simáo da Cunha , em que elle hia , e a

de D. Feí*nando Dcça paliou a Ormuz
,

deixando alli os mais navios ; e em poucos

dias chegou áquella fortaleza , onde foi mui
bem recebido de Chriftovao de PViendoça

,

Rey , e Guazil , e fe apofentou na fortale-

za , onde começou a correr com as coufas

dantre o Rey , eXarrafo, que eílavam dif-

ferentes , apaziguando- as , e mandando tirar

devaífas em fegredo
,
porque determinava de

caftigar quem tiveíTe culpa. E aíH o deixa-

remos agora
,
por continuarmos comi Ma-

noel de Macedo ,
que deixámos partido do

Reyno : q^ue feguindo fua derrota fem achar

con-
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contraíle algum , embocou o eílreito da Per-

lia , e tomou aguada de Tui , a que com-
mummenre chamamos de Teive, vinte e duas

léguas do Cabo Roíblgate pêra dentro , on-

de acliou novas de fcr Nuno da Cunha paf-

fado pêra Ormuz ; e abrindo alli feu regi-

mento 5 achou nelle que lhe mandava El-

Rey
,
que foíTe prender Rax Xarrafo , e lho

levaíTe pêra o Reyno , o que fizeíTe fem al-

. teraçâo alguma. E receando que , fe chegaA
fe a Ormuz com a náo , lhe quizeíTe Nuno
da Cunha tirar a honra de prender o Gua-
zil

,
(por íer coufa que lhe EiRey tanto en-

commendava no feu regimento
, ) determi-

nou de ir cm íegredo , fem dar conta diíTo

' ao Governador ; e tomando humia Terrada
ligeira , embarcou-íe nelia com alguns de que
fe confiou , mandando ao Capitão que dei-

xou , que fe foííe apôs elle. E pondo-fe ao
caminho com muita preíFa , chegou a Or-
muz hum.a manhã muito cedo, e defembar-

cando fem fe dar a conhecer a ninguém, da
praia defpedio hum homem com huma car-

ta para o Governador , em que lhe reque-

ria da parte d'ElRe7
3 ^^^ tanto que aquel-

la viííe 5 mandaíTe gente a cafa do Guazil,
porque cumpria aíTi a feu ferviço , e elle fe

foi a cafa do Xarrafo, e fabendo que efta-

va com ElRey , foi lá , e entrou com elle.

O Guazil em o vendo o conheceo , e o abra-

Couto. Tonu L P. //. B jou

,
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çou 5 e recebeo com grandes gazalhados ,

porque era muito feu amigo. Manoel de Ala-

cedo lhe diíTe
,
que ElRey de Portugal tra-

tava de o mandar levar prezo pêra o Rey-
no 5 e que elle fe offerecêra pêra iíTo

,
por-

que nao fiava o bem tratamento de fua peí^

foa lenão delle próprio ; c já que ElRey
o havia de mandar levar , folgaiíe que an-

tes foíTe por eJIe
y
que por outrem. O Xar-

rafo ficou embaraçado com coufa tão fupi-

ta , e não imaginada delle. O homem que

levou a carta a Nuno da Cunha iha deo , e

ellando-a lendo chegou Simão da Cunha , e

]he dilTe
,
que Manoel de Macedo tinha pre-

zo Rax Xarrafo , e que andava já reboliço

na Cidade. Nuno da Cunha ficou íobrefalta-

do , e lhe mandou que fofie muito de pref-

fa tomar-lhe Xarrafo , c que lho levaíle á

fortaleza. Simão da Cunha acompanhado de

muitos homens entrou em cafa d'ElRey , e

tom.ou o Guazil a Manoel de Macedo , ío-

bre o que tiveram algumas palavras, e o le-

vou á fortaleza , onde foi mettido na Tor-
re da m.enagem ; e logo Jhe efcrevéram íua

fazenda , ficando ElRey de Ormuz muito

affrontado daquelle negocio acontecer em
fua cafa, e em fua preíènça. Nuno da Cu-
nha efcandalizado de Manoel de Macedo
comm.etter negocio tão importante , e arrif-

cado fem lhe dar conta, o mandou prender,

com
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com côr de dizer, que o fazia pcra abran-

dar ElRcy de Ormuz , c quietar a Cidade

que andava revolta
,

por ler Xarrafo a fe-

gunda peíToa do Reyno , e muito poderofo ,

e aparentado. As noyas deíla prizão chega-

ram a Barem , onde eftava por Guazil Rax
Bardadim , cunhado do Xarrafo , a quem
diííeram como fora prezo em cafa d'ElRe}r

,

havendo que fora em confentimento diíTo

pelas diíferen^as que tiveram : pelo que fe

alevantou com aquelle Reyno de Barem ,

que rendia aElRey de Ormuz quarenta mil

pardaos cada anno. Ifto foi logo fabido por

ElRey, e requereo a Nuno da Cunha, que

pois elie era vaíTalIo d'ElRey de Portugal

,

e pagava felTenta mil pardaos de parcas
,
que

o tcrnalTe a reftituir á poíTe de Barem , fe-

não que feria forçado abater nas páreas os

quarenta mil pardaos
,

que aquelle Reyno
]hQ rendia

,
porque lhe não ficava donde as

poder pagar. Nuno da Cunha poz efe ne-

gocio em coníclho com o Capitão de Or-
muz , e mais Fidalgos da Armada

,
que fi-

caram repartidos em difFerentes opiniões. Por-

que huns diziam
,
que mais importava ir fa-

zer fortaleza cm Dio , como ElRey man-
dava

,
que todas as outras coufas da índia,

o que fe podia fazer então mais facilmente

,

por quão deftroçado ficara o Reyno de Cam-
baia com o desbarate , e perda da fua Ar-

B ii ma-
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inada

,
(de que já alli havia novas

j
) e que

indo 5 ou mandando a Barem
,
pela ventura

fuccederiani as coufas de feição
, que lhes fe-

ria forçado detcr-fe , e não poder partir tão

cedo pêra a índia , a que era neceífario acu-

dir-íe , e- que as coufas de Barein fe pode-

riam fazer depois mais devagar. Outros fo-

ram de parecer , que fe não dillimulaíre por

então com aquclle negocio
,
pela obrigação

que ElRey de Portugal tinha de fuftentar

aquclle Rey em feu Reyno , como feu vaf-

fallo que era ; e que o negocio de Barem
muito melhor fe faria eftando elle naquella

fortaleza , em que os Mouros tinham os

olhos 5 eeílavam. tão atemorizados, que não
haviam de bolir comíigo com o receio do
caftigo : e que le entendia daquelle Guazil

,

que fe viíTe lá Armada , logo havia de entre-

gar aquella fortaleza , e Reyno ; o que de-

pois não faria , antes cobraria animo com
ver

,
que ertando elle naquella Ilha , lhe diC-

íimulava fuás coufas , e que o negocio de

Dio a todo o tempo fe faria : Que o bom
era fcgurarem quarenta mil pardaos de ren-

da
5
que ElRey de Portugal tinha naquclle

Reyno
, porque não fe podia deixar de def-

contar áquelle Rey aquelles quarenta mil

pardaos que Barem lhe rendia , em quanto

eíliveíTe alevantado. Com efte parecer fe foi

Nuno da Cunha, que logo defpedio feu ir-

mão
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mao Simão da Cunha em hum navio de

hum Jorge Gomes m.ercador , e D. Fran-

cilco Deca no Galeão de Manoel de Mace-
do 5 c D. Fernando Deça no leu , e Manoel
de Alboquerque em outro que alli eftava ,

e Lopo de Melquira no Camorim pequeno ,

e Aleixos de Souía cm huma na veta , e Tril-

ião de Taide
,
que com elle vinha do Rey-

no , em huma Fufta. E neílas embarcações

hiam quali quinhentos homens, os mais del-

les Fidalgos, e criados d'ElRey. Levava Si-

mão da Cunha per regimento ,
que recolhei^

fe a íi Belchior de Soufa ,
que andava com

féis navios de remo por Capitão mor den-

tro no eílreito , dando guarda ás terradas
,

que vinham de BaíTorá pêra Ormuz. Era ef-

te Belchior de Soufa Tavares Alcaide mór
que foi de Portalegre, e AíTumar, a quem
ElRey tirou aquellas Alcaidarias por hum
aggravo que delle teve , e lhe deo a renda

do peixe de Aveiro
,
que então rendia pou-

co , e hoje importa muito
,
que anda em

feus netos. E dando eíla frota á vela entra-

da de Setembro , achando os ventos con-

trários , andaram ás voltas alguns dias com
muito trabalho , até lhes entrar tempo com
que chegaram a Barem , falvo o Galeão de

D. Francifco Deça
,
que por fer ruim de ve-

la , não pode paíTar. Surtos em Barem , a-

cháram alli já Belchior de Soufa Tavares

com
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com a fua Armada

,
que tanto que íoube

do alevantamento daquelle Guazil , dando
de mão a todos os negócios

,
partio de den-

tro do rio Eufrates , onde íe ajunta com o
Tygres

, ( que foram os primeiros navios

noílbs que aili chegaram
, ) onde eftava ef-

perando huma cafíla
,

que havia de vir de

Bagada ,
que nos chamamos Babylonia

,
por

aquelle rio abaixo : e foi-fe deitar fobre a-

queile porto , defendendo-lhe os mantimen-

tos 5 e fazendo-lhe toda a guerra que pode :

que deo relação a Simão da Cunha
, ( que

levava poderes do Governador
, ) do eílado

em que as coufas daquella terra cftavam. E
foi de parecer que logo fe defem barca íTe

,

e fe commetteíTe a fortaleza
,
porque a ter-

ra era muito doentia , e em poucos dias lhe

havia de adoecer toda a gente , o que Si-

mão da Cunha determinou de fazer logo
,

começando a pôr em ordem as coufas ne-

ceffarias pêra iíTo*

CA-
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CAPITULO IV.

De como os noffos defembarcdram em Ba*

rem , e dos partidos que o Guazil mandou
commetter , e de como lhe bateram a for*

taleza , e das efpantofas febres ,
que em

todos os Portuguez.es deram , e fe embar*

caram , e de como faleceo Simão da Cunha
de nojo,

SUrta a noíTa Armada defronte de Barem ,

Rax Bardadim
,
pofto que eílava na for-

taleza com muita gente de guarnição, arti-

Iheria , munições , e mantimentos
,

quall

que eftava arrependido do que tinha feito ;

porque qualquer mal que fuccedeíTe aos Por-

tuguezes , o havia de pagar P^ax Xarrafo feii

cunhado
,
pe]o que mandou logo alevantar

ibbre hum baluarte huma grande bandeira

branca em íinal de paz
,

que viíla por Si-^

-mão da Cunha , mandou a terra hum lin-

-gua a fabcr de Rax Bardadim o que que-

ria ; e elle lhe mandou dizer , que não fe

levantara fenao pela prizao de feu cunhado

,

de que ElRey de Ormuz fora em confen-

timento
,
pois o deixara prender eílando em

fua cafa ; mas já que o Governador da In-

-dia entrelinha naquelle negocio , e EÍRey
de Portugal o mandara fazer

,
que elle co-

mo fervidor , e vaíTalIo leal queria eílar á

obe-
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obediência do Governador da índia ,

que

eftava em feu lugar , e por tudo o que el-

le Capitão mor ordenaíTe : Qiie fe queria a-

quelJa fortaleza , elle lha largaria livremen-

te , e fe iria com fua mulher, e famiilia pê-

ra outra parte , deixando aquclla Ilha livre

,

e defembargada a ElRey de Ormuz. Simão
da Cunha vendo a juílificaaio de Rax Bar-

dadim
5

quizera logo concluir com aquelle

negocio, e acceitar a fortaleza
,
pois lha da-

vam fem cuílo , nem traballio. Mas es Ca-
pitães , e Fidalgos da Armada lhe contraria-

ram fua tenção , dizendo
,
que nao era bem

ficar aquelle Mouro fem cailigo de fuás cul-

pas , e que ao menos lhe acccitaíFem a for-

taleza 5 com fe fihirem delia com fó luas

peiToas , deixando fuás fazendas nelJa
,
que

iíTo foi o porque lhes pareceo mal ; porque

a cubica do facco daquella fortaleza
, ( que

^ cuidavam que era muito groíTo, ) lhes nao dei-

xava entender bem o que fe lhe ciTerecia na
entrega delia , fem lhe cuftar golpe de ef-

pada , nem experimentarem as febres peço-

nhentas daquella terra
,
que em breves dias

fez tal eílrago nclles
,

que efcapáram pou-
cos

, (que eftes foram os frutos, que colhe-

ram de fua cubica. ) Mas nem com tudo
houvera Simão da Cui'!ha de engeitar os par-

tidos , fe elles nao diíTcram publicamente
,

que de medo o fazia. E dando-Ihe a defcoii^

fian-



Dec. IV. Liv. VI. Cap. IV. 25'

fiança
,
(couia muito alheia de Capitão va-

le rolo , e prudente, porque eíle iie o inimigo

mais forre , e poderoíb ,
que todos os com

que pelejam, de cujas mãos cada dia íe vem
fahir desbaratados, e perdidos.) Entenden-

do mui bem que hia contra fua obrigação
,

em fe deixar entrar daquellas defconfianças
,

mandou dizer a Rax Bardadim aquillo que

aquelles Capitães votaram : edando-lhe a lín-

gua o recado , como elle era homem vaíe-

rolb , e que não mandara comm.etter aquel-

les partidos por medo , fenão por fegurar a

vida de fcu cunhado Rax Xarrafo ; mandou
logo arvorar junto da bandeira branca ou-

tra verm.elha
,
(que era íinai de guerra

, ) e

dilTe á lingua
,
que aquella era a refpofta que

liie dava , e que eícolhelTe o Capitão mor
daquellas duas bandeiras qual quizcíTe. Da-
da a refpofta a Sim.ao da Cunha , vendo a

reíolução de Bardadim
,
por lhe requererem

todos os Capitães que acxeitaíTe guerra , e

não eftiveíTe em mais cumprimentos , come-
çou a delemibarcar a gente em terra fem ha-

ver reíiílencia. E pondo-fe em lugar de ba-

teria , mandou fabricar luas trincheiras , e

vallos 5 e fazer fuás cavas á roda , e poz al-

gumas peças deartilheria nos lugares donde
havia de bater a fortaleza

,
provendo as ef-

tancias de Capitães , e foldados , e come-
çou a pôr as mãos á obra , e dar bateria ro-

dos
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dos os dias. Rax Bardadim náo bolio com-
íigo até os primeiros tiros ; e vendo que o
batiam , mandou tirar a bandeira branca , e

deixar a vermelha
,
por moíliar aos noíTos

,

que lhe dava pouco da guerra, e porém nao
tratou mais que de fe defender, erepairar;

porque qualquer ruina que íe fazia no mu-
ro , era logo tapada , e concertada tão de-

preíTa
, que quaíi fe nao enxergava. Os nol-

ibs continuaram abateria, e como levavam
pouca pólvora , foi-fe-lhes acabando , do que
Simão da Cunha andava bem defcontentc ,

e agaílado
, pelo pouco que tinha feito , e

em não acceitar a fortaleza como lha da-

vam. E logo defpedio hum navio ligeiro corri

cartas a Nuno da Cunha , em que lhe dava
conta do que era fuccedido

,
pedindo-lhe

pólvora , e m.uniçoes. Eíle navio foi em pou-

cos dias por lhe fervir o tempo , e dando as

cartas ao Governador Nuno da Cunha
,
que

vendo ascoufas como correram, ficou mui-

to apaixonado dos Capitães
,
que foram cau-

fa daqueila defordem : e logo tornou a def-

pedir o navio com tudo o que lhe pediram

,

efcrevendo a Simão da Cunha o erro que

tinha feito , e pelo vento fer contrario foi

muito devagar. Os noíTos eftavam efperando

por elle fem fazerem couia alguma ,
por

não terem munições ; o que foi entendido

dos Mouros da fortaleza, que decima dos

mu-
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muros todas as noites davam aos noíTos

grandes matracas , zombando , e cfcarnecen-

do 5 dizendo-lhes
,
que pois os não quize-

ram deixar ir a ellcs da fortaleza
,
que ha-

viam alli todos de ficar. E aiTi foi
,
porque

deram logo as febres nelles
, ( por fer che-

gada a monção delias,) de que começaram
a morrer muitos. Rax Bardadim mandou di-

zer a Simão da Cunha
,
que pela obrigação

que tinha aos Portuguezes , lhe aconfelha-

va
,
que fe folie logo daquella terra

,
por-

que era chegada a monção das febres , de
que todos haviam de adoecer, e morrer; e

que podia fer
,
que quando o quizelíe fazer

,

não pudeíTe. Efte confelho
,
que era mais de

amigo
5
que de inimigo , não quiz Simão da

Cunha acceitar por cnrão , e ainda com ve-

rem adoecer tantos , diziam os Capitães
,

(que fizeram fazer aquelle defarino a Simão
da Cunha

, ) que aquelle recado era de ho-

mem que eíbva com medo , e que defejava

de os ver fora da Ilha; mas como o Mou-
ro fallava verdade , e os aconfelhava bem

,

viram logo que não era medo
;
porque car-

regaram as febres de feição
,

que quando
chegou o navio de Ormuz , eram já mortos
muitos , e todos os mais eílavam enfermos

fem fe poderem alevantar : do que Simão
da Cunha andava enfadadiííimo , e receava

que fabendo-o Rax Bardadim , fahiíTe a dar

nel-
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nelles ; mas elle como entendia que as fe-

bres os haviam de confumir , deixou-fe ef-

tar fem Ihjs queier fazer outro damno. Si-

mão da Cunha mandou fazer outra eftancia

perto do mar, pêra onde mandou paílar os

-enfermos
,

porque os ares delie eram mais

fadios , e foi continuando com a bateria tão

fortemente
,
que lhe derrubou hum lanço do

muro todo, por onde quizera commetter a

fortaleza , mas não achou mais que trinta

e cinco homens sãos , de que ficou tão ano-

jado 5 e trifte
,
que pondo os olhos no Ceo ,

levantando as mãos , diíTe : Senhor
,
quão pou-

co vos cuflará âardes-nie cem homens sãos
,

( porque fem dúvida fe os tivera entrara a-

quella fortaleza : ) e vendo quão mal lhe

tinha fuccedido tudo , não quiz acabar de fe

perder , e levou mão daquelle negocio , man-

dando embarcar os doentes , e artilheria , o

que fez com muito trabalho
,
por não ha-

ver sãos mais que trinta e cinco homens
,

(como diíTemos,) que á força de braço, e

com lhe arrebentarem as mãos em fangue

,

a embarcaram primeiro , e depois os doen-

tes
,
porque eram^ muitos , e por não poder

fer menos lhe atavam cordas nos pés, com
que os levavam arraílos até á borda da agua

,

onde os marinheiros os recolhiam nos ba-

téis. Foi eíle hum dos mais piedofos efpe-

ftaculos
,

que fe nunca viram
,
porque os
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gemidos
,
gritos , fufpiros , e mágoas

,^
que

diziam os rriíles dos enfermos, vendo-íe le-

viU' arraílo 5 faziam arrebentar em pezar , e

lagrimas a todos os que os viam. Neíle tra-

balho ajudaram aos noíTos liuns poucos de

Mouros do Xeque de Angao
,
que fempre

acompanhou Simão da Cunha
,
que depois

de embarcado tudo , o fez elle por derra-

deiro com tanta dor , e mágoa daquella á^í-

aventura
5
que parecia que queria morrer de

paixão. Chegando a bordo da náo , foi o

Meibe delia a lhe dar a mão, e eUc Ihedif-

fe : Mejlre , huma coufa vos aconfelho ,
que

quando houverdes de fazer alguma de vof-

fa honra , não tomeis o parecer de ninguém ,

fenão o vojfo, E dando á vela toda a Arma-
da 5 foi ieguindo fua jornada , lançando to-

dos os dias ao mar quinze , ou dezoito ho-

mens
,
que morriam de febres. Simão da Cu-

nha com fua paixão , e nojo fe metteo na

camará , fem querer fallar com peíToa al-

guma 5 aborrecido da vida , dando laftimo-

fos ais 5 e fufpiros ; e aíll fe foi confumin-

do de triíleza de feição
,
que aos nove dias

morreo
, ( fem ter febre , nem outra enfer-

midade alguma
,
) com grande dor , e fenti-

mento de todos : e aíFi morreram no feu na-

vio fetenta homens , ficando fó dous , ou trcs

sãos; e chegou o negocio a eftado
,
que não

podiam marear as velas , e andava o Galeão
á
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á vontade dos ventos : e fcm dúvida fe per-

deram , íc Deos NoíTo Senhor não trouxera

Fernão Alvares Sarnache
, ( que alli anda-

va em huma Terrada
, ) que havendo viíta

da náo a foi demandar, e vendo-a tao deí^

troçada , fe mctteo dentro nella com os feus

marinheiros , e a foi marcando até Ormuz

,

onde furgio. Nuno da Cunha fcube do de£'

aftrado fim daquella jornada , e morte do ir-

mão , coufa que muico o cortou , e recolhen-

do-fc muito anojado , e triíle , mandou def-

embarcar feu corpo que hia na náo
,

pêra

lhe darem fepultura ; e foi acompanhado g'E1-

Rey com dó , conforme a feu coílume , e

aíTi de todo o mais povo daquella fortaleza :

e juntamente foi levado com ellc em outra

tumba o corpo de PVancifco Gomes , filho

do Bifpo do Funchal
,
que era falecido ào

dia dantes. Os mais navios da Armada fo-

ram depois chegando huns diante dos ou-

tros tão dcftroçados
,
que quafi não tinham

quem os governaífe. E os que efcapáram por

então das febres
,
que não morreram logo ,

duraram depois pouco
;
porque as febres de

Barem onde chegam , tarde , ou cedo matam ,

e muitos poucos efcapam : ejuntaracnte com
ellas fe fufpeitou

,
que foram os noíTos aju-

dados mais depreíTa com peçonha
,
que lhes

lançaram nas aguas. E por aqui fe verá quan-

tos erros nafcem de hum lo, principalmen-

te
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te dos da guerra
,
que nunca tem emenda

;

porque nao íó fuccedeo deíle tantas mortes,

e deiaventuras 5 mas ainda fez perder a Nu-
no da Cunha a monção deAgoílo, em que

lhe relevava paílar á índia. E por fer entra-

da de Outubro , deo expediente as coufas

daquelle Reyno . m^andando entregar o Gua-

zii a Mai]oel de Macedo pêra o levar pre-

zo pêra o Reyno
,

que fe embarcou com
muitos criados ^ m.uita fazenda

,
grande , e

rico ferviço de fua caía , eicrevendo o Go-
vernador a ElRey por Manoel de Macedo
o fucceíTo de fua jornada até então , e man-
dando-lhe as devaças que tirou de Rax Xar-

rafo. O cargo de Guazil deo a Xeque Ra-
xete

,
que o fora de Calaiate , e Mafcate

,

pelos merecimentos de fua pefíba , e gran-

des ferviços que tinha feito a ElRey de Por-

tugal nos alevantamentos de Ormuz con-

tra os noíTos em tempo do Governador Dio-

go Lopes de Siqueira , defendendo todos os

Portuguezes que eílavam em Mafcate ,
que

ElRey de Ormuz mandava matar , dando
com elles batalha a Rax Delamixa , irmão

dcRaxXarrafo, (que áquelle negocio foi,)

onde o matou , e desbaratou os Mouros de

Ormuz , fendo de fua própria lei , e naçáo
,

por guardar lealdade , e fidelidade aos Por-

tuguezes
5 que eftavam debaixo de fua pro-

tecjão : feito certo notável , e digno de fer

en-
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engrandecido , e louvado em toda a cfcri-

tura , mas ma] fatisfeito depois a feiís filhos
,

como em feu lugar diremos. Nuno da Cu-
nha paílbu a Xeque Raxete carta do cargo

de Guazil de Ormuz em nome d'E]Fvey de

Portugal ; e porque em huma devaça que

mandou tirar íobrc a morte de B^ax Mame-
de

5 ( de que atrás dêmos conta
,
) achou cul-

pado EiRey de Ormuz , o condemnou em
quarenta mil pardaos m^ais de parcas , com
que íicáram cem mil com os íelTenta

,
que

dantes era obrigado a pagar , e deixou Pro-

visão ao Capitão da fortaleza Chriftovao de

Mendoça , feita em 27 de Agoílo deíle anno

de I5'29, em qne lhe mandava
5
que no ren-

dimento daquella Alfandega fe entregalTè

de toda a quantia acima declarada. Efta he

a razão deitas parcas , e não a que dá Fer-

não Lopes de Caílanheda no feu fetimo Li-

vro 5 onde diz
,

que Nuno da Cunha lhe

accrefcentou mais a ElRey de Ormuz qua-

renta mil pardaos de parcas
,
por lhe tornar

á fua obediência a Ilha de Barem , o que el-

]e não fez : e nós temos cm noflb poder na

Torre do Tombo o traslado deita Provisão ,

e contratos. E porque Belchior de Souíli Ca-

pitão mor do Eítreito tinha fervido mui
bem , e o Governador pelas partes que ti-

nha fe lhe aífeicoou , lhe deixou Jiuma Pro^

visão em fcgredo , em que lhe mandava ,

que
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que falecendo o Capitão de Ormuz , lhe Tuc-

cedeííe elle naquella fortaleza : e defpcdin-

do-íe d'ElRey , e Capitão , íe embarcou , in-

do em ília companhia os Galeões de Dom
Fernando de Lima , e de D. Franciíco De-
ça , e de Franciíco deMendoça, e o navio

de Jorge Gomes. E paílando por Mafcate

,

tomou , e levou comligo os mais navios que
alli invernáram ; e dos doentes que alli fica-

ram faleceram muitos , e com toda a Ar-
mada junta foi na volta da índia. Levava
comligo o corpo de feu irmão Simão da Cu-
nha pêra o enterrar em Goa , onde lhe fez

huma Capella dentro na Sé. Foi efte Fidal-

go Trinchante d^ElRey D. João , e Com-
mendador de Sampaio , e de Torres Ve-
dras : foi cafado com D. Ifabeí de Mene-
zes , filha de Rui Gomes da Gra , Gover-

' nador da Gafa da Excellente Senhora a Rai-
nha D.Joanna , de quem houve eíles filhos :

Triftão da Cunha da Grã , e Rui Gomes da
Cunha , e D. Antónia de Menezes

,
que ca-

iou com Diogo Lopes de Souía Governa-
dor de Lisboa.

Couto, Tom. L P. //, C CA-
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C A P I T U L O V.

Do que D, Jorge de Menezes Capitão de

Maluco pajjou com Fernão de la Torre :

e da vitoria que D, Jorge de i.ajlro

houve de huma Armada deGeilolo,

PRjmeiro que entremos nas coufas defle

Verão , fera razão que demos conta das

que fuccedêram em Maluco eíie paliado
,

porque daqui por diante feguiremos eíla or-

dem
,

que íerá no tempo do Inverno dar-

mos razão delias
,

pelas não miílurarmos

com as outras , nem as contar por pedaços.

Deixámos as coufas de Maluco cm nof-

fos Portuguezes , e os Caftelhanos ficarem em
guerra declarada , e aíH todo elle tempo até

agora paíTáram fazendo algumas vezes tre-

goas
,
que fe concediam de parte a parte

cada vez que fe pediam
,
porque não fazia

mais o que queria paz
,

que alevantar hu-

ma bandeira branca , e logo converfavam ,

communicavam , e ie viíitavam : e como fe

enfadavam , tiravam a bandeira , e tornavam-
fe a recolher. Mas de todas as vezes que fe

communicavam , fendo Fernão de la Torre
hofpede de D. Jorge , e D. Jorge feu , nun-

ca elle lhe quiz dar os Portuguezes
,
que ti-

nha em feu poder
,
pedlndo-lhos elle mui-

tas vezes. Eílando as coufas nefte eílado ,

1 hu-

i
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hiima noite quaíi no fim do quarto da Pri-

ma 5 foram ter á noíTa fortaleza dous Cas-

telhanos
,

que foram tomados pelas vigias

em tempo que eftavam de tregoas quebra-

das , e foram levados a D. Jorge ,
que os

mandou prender pelos haver pôr de máo ti-

tulo
, por não levarem carta , nem recado

do feu Capitão. Sabido efte negocio por Fer-

não de la Torre , mandou huma embaixada

a D. Jorge com tamanho apparato , como
íe fora de hum grande Principe , no que fe

vio que era homem muito vão
\
porque o

Embaixador hia ricamente veftido , e acom-
panhado de muitos , e diante delle portei-

ros 5 farautes , e hum Rey de armas des-

barretado : e aíTentados lhe deo fua embai-

xada , cuja fubílancia era efpantar-fe muito
de lhe prender os feus homens , fendo tão cof-

tumado entre elles , e os Portuguezes irem

folgar huns com outros : que lhe pedia por

mercê lhos mandaíTe foliar
,
porque elle tam-

bém o faberia fervir. D.Jorge ouvio a em-
baixada muito grave , e diíle que logo lhe

refponderia , e o mandou agazalhar , fazen-

do-lhe muitas honras , e o entreteve dez , ou
doze dias fem lhe refponder , mandando-lhe
todos os mimos , e iguarias ; e hum dia lhe

mandou hum paftel , cm que hiam hum cão

pequeno , e hum gato vivos : e o recado

era
j
que pois aquelles dous animaes fendo

C ii tão
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tão contrários de fiia natureza , cabiam em
hum tão pequeno lugar ião pacíficos

;
por-

que o não eftavam aííi os Caflelhanos com
os Portuguezes , havendo pêra iflò tanta ra-

zão , aífi por íeiem Chriílãos , e eftarem en-

tre infiéis 5 como por lerem vaííallos de dous
Príncipes tão liados em parenteíco , e ami-

zade? OEm.baixador abrindo o paílel , ven-

do o cão, e gato 5 lhe mandou perguntar,

por qual daquelles dous animaes entendia os

CafteJhanos ? D. Jorge lhe mandou dizer
,

que pelo gato
,
que até agora arranhara , mas

que o cão havia de morder dalli em diante.

O Embaixador diílimulou , e apertou pela

refpofta
5
que lhe D. Jorge deo, defenganan-

do-o
5

que lhe não havia de dar os Cafte-

Ihanos, fenão depois que lhe défTe os Por-

tuguezes. Defpedido o Embaixador , ficou

Fernão de la Torre mui aíFrontado do def-

prezo com que D. Jorge tratara a fua em-
baixada. Pouco depois difto chegou D.Jor-
ge de Caílro

, que vinha de Malaca com
íoccorro de gente , roupas , e munições

, que
hia em hum Junco , eem íua companhia Jor^
ge de Brito por Capitão de huma Fufta. Foi
eíle foccorro muito feftejado , e temiido dos
Caítelhanos

, que já não oufavam de fallar,

E porque foube D.Jorge de Menezes
, que

na cofta de Moro andava huma Armada da-s

queile Rey de Geilolo ;, fazendo guerra nas

ter^
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terras, e portos d'EIPvC7 de Ternate noíTo

amigo , mandou negociar as Corocoras
,
que

pedio a Cachil Daroes , e na Fuíla que veio

da índia , em que mandou D.Jorge de CaC-

tro com íincoenra homens , e a gente d'EI-

Rey : e encontrando-fe a noíla Armada com
a do inimigo, ainveílio, travando-ie huma
muito afpera batalha de parte a parte , eiii

que D. Jorge moítrou bem leu esforço , e

confelho , e por fim do negocio ficaram os

inimigos deílroçados , e desbaratados , com
morte de muitos , e perda de algumas Co-
rocoras que lhes tomaram , e as que efcapá-

ram foram bem dcílroçadas. Com. eíla vito-

ria , ( que quebrantou bem aquelle Rcy , ) fe

recolheo D. Jorge pêra Ternate , onde foi

mui bem recebido. Gonçalo Gomes de Aze-
vedo , e Lionel de Lima trataram de fe ir

pêra Malaca
,

querendo levar comfigo al-

guns homens , a que D. Jorge de Menezes
acudio , e os tomou com muito trabalho

,

e com lhes dar do feu dinheiro pêra os con-
tentar , e elles fe foram com alguns criados

feus. E porque receava o Capitão D. Jorge ,

que os Cafielhíínos tiveíTem cedo foccorro

da nova Hefpanha , e os provimentos que lhes

vieram
,
que fe foílcm gaftando , defpedio

D. Jorge de Caílro no Junco pêra ir a Ban-
da efperar quaefquer navios de Portugue-
zes

,
que ahi foílèm ter , ou d'ElRey , ou de

par-
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partes 5 e lhes romaíle os proviírienros

,
que

lhes achaíTe , comprados , ou a partido , e

que a todos os Portuguezcs que alJi achaí- m
fe requereíFc da parte d'ElRey

,
que foliem I

foccorrer aquella fortaleza , eihes romaíTe os |
nomes a todos , e que não querendo vir , os

manda íTe ao Capitão de Malaca , e ao Go-
vernador pcra os caíligar. D. Jorge deo á
véla pêra aquella Ilha, e de fua jornada a-

diante daremos razão.

CAPITULO VI.

Da JIrmada
,
que efle anno de -vinte e no-

've partio do B.ejn9 : e de como Lopo Vaz
de Sampaio fe embarcou pêra Lochim , e

Nuno da Cu^iha chegou a Goa , e partio lo-

go pêra Cochim : e de como prendeo Lopo
Vaz de Sampaio cm ferros,

COm as novas que Lopo Vaz teve do
Governador Nuno da Cunha , inandou

dar muita preíía a toda a Armada
,
pêra a

achar no mar quando vieíTe , como lho pe-

dia na fua carta , mandando recolher mui-
tos mantimentos , e fazer muita pólvora , e

todos os mais petrechos de guerra ; e tudo
tanto a ponto

,
que quando foi por fim de

Agoílo 5 eílava no mar a mais poderofa Ar-
mada

, que Rey Chriílão tinha , como adi-

ante diremos. E deo expediente a muitas cou-

^-^ faS y
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Iks , e fez dcfpachar pêra fóra pêra os Rey-
iios do Decan , e Canará dous mil cavai-

los, dos que eibvani em Goa, de que vie-

ram a ElRey oitenta mil pagodes ,
porque

pagava cada hum quarenta de direitos
,
que

traziam Mouros , e outros mercadores dos

portos da Arábia , e da Pcríia : á entrada de

Goa sao francos , e libertos , mas ao íahir

pêra fóra pagam aquellcs direitos. He cila

coufa de cavallos de tanta liberdade ,
que

a náo que trouxer de dez , ou doze pei^a ci-

ma , não paga direitos de todas as mais fa-

zendas que traz
,

por mAiitas , e por mui grof-

fas que fejam. Eíle coílume , e liberdade fi-

cou do tempo dos ?viouros. E tendo Lopo
Vaz de Sampaio tudo muito preíles , chega-

ram á barra de Goa , dia de S. Bartholo-

mcu pela manha
,

quatro náos , de que era

Capitão mor Diogo da Silveira ,
que vinha

provido da fortaleza de Ormuz. Os mais Ca-
pitães eram Rui Gomes da Grã , Rui Men-
des de Meiquita , Henrique Moniz Barreto

,

que faleceo no mar , e trazia comíigo dous

filhos meninos Aires Moniz , e António Mo-
niz Barreto

,
que depois foi Governador da

índia» Teve eíla Armada tão boa viagem ,

q.ie de quinhentos homens que trazia , fó

Henrique Moniz faleceo , e todos os mais

vinham tão sãos , e bem difpoílos
,
que pa-

recia que havia quinze dias , que partiram

do
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do Reyno. Lopo Vaz de Sampaio reccbeo

mui bem Diogo da Silveira. Pouco depois

dillo chegou hum Embaixador de Meiíque
Saca , Senhor que foi de Dio

,
( de que em

principio deíla Década dêmos razão , Capi-

tulo lete , Livro primeiro
,
que tinha fugido

perajaquete, ) que vinha muito bem acom-
panhado : o Governador o reccbeo mui bem ,

e lhe ouvio fua embaixada , cujo iheor era
,

que fe quizeíTe ir tomar Dio
,

que elle fe

oíferecia ao acompanhar por mar , e feu cu-

nhado por terra com quinze mil de cavai-

lo. Lopo Vaz de Sampaio lhe diffe
,
que eP-

pcrava por Governador novo , e que em feu

nome acceitava a offerta , mandando-Jhe dar

cafa , e todas as coufas necefíarias , tendo

guardado aquelle alvitre pêra Nuno da Cu*
nha ; e porque por horas cfperava por el!e

,

náo fe quiz metter em coufa alguma. E to-

davia vendo que tardava , defpcdio as náos

pêra Cochim pêra tomarem a carga , e ef-

perou até á entrada de Novembro , e ven-

do que não vinha, foi-lhe neceíTario embar-

car-fe pêra Cochim , aíTi pêra dar aviamen-

to a carga . como pêra fe negociar pêra fe

embarcar pêra o Reyno. E aíli entregou ro-

da a Armada com o Embaixador do Me-
lique Saca ao Capitão da Cidade , a quem
deixou cartas pêra Nuno da Cunha , em que

lhe dava conta de fuás coufas j e lhe deixou

hum
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hum rol da Armada , mantimentos, muni-

ções , e artilheria
,
que na índia lhe ficava ,

de que tirou certidões dos Officiaes ; e aííi

fe embarcou em hum fó Galeão , deixando

toda a Armada negociada de verga de al-

to , deixando-fe retratado na caía em que eí^

tavam os mais Governadores em painéis do
feu tamanho : onde com mais razáo fe pu-

dera pôr o retrato dePero Mafcarenhas
,
que

foi o verdadeiro Governador da índia , co-

mo todos ; mas dcícuidos Portuguczcs lhe

roubaram eíla honra ,
poílo que muito bem

fe pode dizer o que diíTe Catão quando vio

tantas eílatuas no Senado , não eliando elíe

entre eilas
, ( que mais queria que pergují-

tajjem
,
porque não tinha aili Catão ejlatua ,

que não porque puderam alli ejlatua a Ca^
tão} ) Havendo poucos dias que era parti-

do , chegou ã barra de Goa o Governador
Nuno da Cunha

,
que logo defembarcou

,

fazendo-lhe a Cidade hum muito grande re-

cebimento ; e começou de dar aviamento a

muitas coufas de preíTa
,
porque lhe era ne-

ceíTario chegar a Cochim. E como achou a

Armada no mar a ponto , defpedio logo An-
tónio da Silveira com fincoenta e três Fuí^

tas , de cujos Capitães não achámos os no-

mes , em que hiam novecentos foldados
,

mandando-lhe que foíTe pelas coílas do Rey-
no de Cambaya , e que tizeíTe toda a guer-

ra
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ra que pudeíle. E em fua companhia defpc-

dio huma Galé , em que mandou embarcar

o Embaixador deMclique Saca , a quem fez

muitas honras , e deo muitas peças , aííi pê-

ra elle , como pêra Melique Saca , a quem
efcrevco , e pedio que fe vieíTe ver com el-

le a Goa naquella Galé pêra tratarem fe-

bre os negócios de Dio. Eíla Galé foi em
poucos dias a Jaquete , e defembarcando o
Capitão delia com o Embaixador , vio-fe

com o Melique , e lhe deo a carta do Go-
vernador , e recado que levava também de

palavra , dizendo-lhe
,
que levava aquella Ga-

lé muito bem negociada pêra elle ih ir ver

com o Governador. Refpondco-lhe o Meli-

que , que fe foííe elle embora
,
porque não

queria que lhe fízeíTem como a ElRey Xar-

rafu
5
(porque já fabia que o levavam pre-

zo pêra o Reyno. ) O Governador defpedio

mais Eitor da Silveira com quatro Galeões
,

duas Caravelas , e quatro Fuftas pêra ir ao

eíireito do Mar Roxo , e nifto gaftou oito

dias , e no cabo delles fe embarcou , levan-

do comfigo os navios que lhe pareceram ne-

ceffarios ; e na coda do Malavar deixou Dio-

go da Silveira por Capitão mór com duas

Gaíeotas , huma Caravela , e í.'is Fuftas , e

de todos os Capiraes deftas trcs Armadas não

achámos os nomes , bufcindo-os nós nos li-

vros dos provimentos delias
,
que são todos

eítra-
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cftragados de andarem aos tombos pelas ca-

ías dos Eícrivaes da Fazenda. O Governa-
dor Nuno da Cunha chegando a Cananor

,

furgio naquella barra, onde foi logo viíita-

do de D. Joáo Deça Capitão daquella for-

taleza 5 c da parte de Lopo Vaz de Sam-
paio

,
que ainda alli cílava , mnndando-Ihe

pedir defembarcaíTe em terra , e que lá lhe

entregaria a índia. Nuno da Cunha fe lhe

mandou defculpar, que a preíTa que levava

lhe não dava vagar , que lhe pedia muito
fe vifle coro cUq no mar

,
porque tinjia que

fallar com elie coufas do ferviço d'ElRey.

Lopo Vaz fe em.barcou logo em hum navio

de remo com Sin^ao de Mello , Gafpar de
Mello 5 e outros Fidalgos feus parentes , e

amigos 5 e foi-fe ao Galeão , onde Nuno da
Cunha o recebeo bem, e alli prefentes iodos

lhe entregou a índia , de que tirou fua Cer-
tidão. E depois de lhe dar razão dos negó-
cios todos , fe dcfped-io dçllc , e fe foi em-
barcar : e eftando já a bordo chegou Simão
Ferreira

, que o Governador trazia pêra Se-

cretario do Eílado , e lhe notificou da par-

te do Governador
,
que fe embarcaíTe logo

pêra Cochim em fua conferva. Lopo Vaz n-

coii tomado do recado
,
por lhe não dar va-

gar a fahir do fcu Galeão , e lhe mandou
dizer, que o faria : e dalli fe foi metter no
feu Galeão , fcm querer ir a terra. O Gover-

na-
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nador mandou logo lançar pregoes na for-

taleza com trombetas
,
que toda a pelloa

,

que quizeiíe accufar , ou demandar Lopo Vaz
de Sampaio por alguma couía , foíTe a Co-
chim

5
que lá le lhe faria juftiça. Ifto fenrio

tanto Lopo Vaz
, que fe lhe mandou quei-

xar 5 e dizer
,
que aquillo náo eram pregões

,

fenão diffamaçoes : que quem tiveffe delie

queixas , não tinha neceílidade de o efperta-

rem com trombetas pêra requerer fua jufti-

ça. Fazendo-fe d vela chegaram a Cochim
,

onde Nuno da Cunha mandou pelo Ouvi-

dor geral tomar a menagem a Lopo Vaz
,

eefcrever toda lua fazenda, avalialla, e de-

pofitalla cm máos de peílbas abonadas pêra

a levarem pêra o Pveyno : o que tudo fof-

freo Lopo Vaz com muita difcriçao , e ani-

mo , e dilTe ao Ouvidor geral quando o pren-

deo : Dizei ao Governador
^
que eu prendi

^

e eJle me prende , lá virá quem o prenda a
elle \ e aíTi houvera dcfer, fenão falecera no
mar indo pêra o Reyno

;
porque nas Ilhas

o efperavam com grilhões, como em feu lu-

gar diremos. Feito iílo , mandou-lhe Nuno
da Cunha notificar

,
que fe embarcaíTe na

náo Caílello
,
que havia de fer a derradeira

de carga; mandando-lhe elle pedir quefoíTe

antes na náo S. Roque
,
que partia primei-

ro , o que elle não quiz conceder : e aíli fe

embarcou muito infamemente , e com pou-

cos
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cos gazalhados , não deixando embarcar com
elle mais que dous criados pcra o lervircm ,

edando-lhe de íua fazenda aquillo ,
que mo-

deradamente lhe podia bailar , e a dez de Ja-
neiro fe fez á vela , fendo a fua náo a der-

radeira. Nas Ilhas Terceiras achou hum na-

vio com hum Corregedor
,

que lhe lançou

huns bem grandes grilhões nos pés , e o le-

vou ao Reyno , e foi defembarcado cm ci-

ma de huma azemala , e levado á vergonha

pelo Terreiro do Paço até o Caílello , onde
foi prezo cm companhia de Rax Xarrafo

Guazil de Ormuz
,
que Manoel de Macedo

levou. Alli eíleve deus annos muito avexa-

do , e mal tratado \ e porque os merecimen-

tos 5 fangue , e culpas
,
que puzeram a eíle

Fidalgo , fe vem na falia que elle fez a El-

Rey , nos pareceo bera polia aqui
,
porque

he liibílancial , e hum fummario das coufas

de feu tempo. E porque he muito grande,

c relata os ferviços que na índia fez em
quanto foi Governador , m.uito particular-

mente os deixaremos
,
porque ficam conta-

dos neíla Década , fomente direm.os todas as

mais coufas. E poílo que eíle Capitulo feja

muito grande , não pode fer menos , nem o
podemos efcufar por fer notável; porque não
fabemos fe ha hoje eíla falia mais que cm
iioíTo poder

, pelo eftrago que o tempo tem

feito em todas as antiguidades. Mas pêra

alli-
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allivio dos leitores o faremos por Itens y co-

mo poufos CQi que fc defcance.

CAPITULO VII.

Õj'^ contém a falia que Lopo Vaz de Sam--

paio fez a ElRey D. foao em Relação^

Epois de Lopo Vaz cftar prezo no Caf-

teílo dous annos , e o Procurador d'El-

RcN'' vir com libeilo contra elle , e elle com
fua defeza

,
que lhe nao receberam ; mandan-

do ElRey que fe procedeíTe contra elle ri-

gorofamente , e que lhe tiraíTem fuás deva-

ças , alcançou por via do Duque de Bragan-

ça , que o pcdio de mercê a ElRey
,
que o

ouviíTe em Relação , aonde fe aprefentou co-

mo réo , eílando ElRey em meza com to-

dos os Defembargadores \ e poílo em pé lhe

fez eíla falia

:

» Muito alto 5 e muito poderofo Senhor.

» Por certo que eu liei efta por huma das

» mores aíFrontas que tenho paíTadas , haver

)) de defender com a língua , o que tenho

)) ganhado pela lança com tanto trabalho :

)) c porque a lingua eu a tenho pouco e3t-

» ercitada , e nao fei com.o me ajudará nefíe

» feito , encommcndar-me-hei ás verdades de

» que fempre ufei. A principal razáo porque
)) Noílb Senhor o ungio em Rey foi pêra fa-

)) zer juíliça , e dar a cada hum o feu , e jul-

» gar
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» gar com muita clemência , e animo pie-

» dofo feus ÍLibditos; c com zelo, e amor
)> de Deos os caftigar, ou abfolver de feus

)) erros. E fe iílo aífi he ,
quanto mor obri-

)) gaçao terá de pagar ferviços , e mereci-

)) mentos como os meus ?

» Pelo que , muito excellente Príncipe,

» lhe peço que lance de li todo o ódio , e

» rancor , e tudo o que mais pode damnar
» lua limpa tenção pêra me ouvir , e julgar;

» porque fazendo-o afli , ufará do Sceptro

» como Deos o manda , e eu ferei certo de
)> jufía íentença : e os que mal informaram

» V. A. Deos haverá por bem que nao íi^

» quem fem caftigo.

» Agora quero dizer a V. A. os mere-
» cimentos de meu pai , e avôs , inda que
)) nao fejam todos. Meu pai foi Diogo de
» Sampaio fenhor de Anciães , Villarinhos,

m da Caítanheira , e Linhares , e de dous mil

» vaíTalIos : fervio nas guerras de Caílelia

» com quatorze efcudeiros , e quarenta ho-

» mens de pé. Na batalha de Toro foi der-

)) ribado , e ferido de feridas mortaes : ejou-

» ve aquella noite no campo, onde pela ma-
» nhã o acharam meio morto : e diíio fera

)) fabedor Fernão Vaz de Sampaio , e nao
» allego m.ais teftemunhas

,
porque as não ha

» daquelle tempo. Foi na tombada de Arzi-

2) la com ceino e oitenta homens em duag

>i Ca-
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» Caravelas á llia cuíla , onde foi feito Ca-
» valJeiro por niao d'ElRey D. Affonfo o

» Quinto. Meu avô era Rui Lopes de Sam-
)) paio , e minha avó Coílança Pereira era

)) ibbrinha do Conde D. Nuno Alvares Pe-

)) reira , filha de feu irmão ; e não nomeio

)) mais de minha linhagem
,
porque bem fa-

» bida eílá quão antiga he ncíle Reyno.

)) Meus avôs em tempo d'ElRey D. Joáo de

)) boa memoria , tomaram dez Villas aos

>> Caítclhanos por força darmas com feus pa-

y> rentes , e amigos
,
que entregaram , e obe-

» decêram com cilas ao dito Senhor , e tem-

)) nas hoje feus defcendentes , iflo he , Fernão
)) Vaz de Sam.paio féis , Rui Lopes de Sam*-

)) paio três : a huma fe perdeo não por trai-

)) çáo 5 ( que nunca em minha linhagem a

> houve
5
) mas por outras diíterenças. Mi-

» nha mãi foi D. Briolanja de Mello filha

» de João de Mello de Serpa , e de Dona
» Beatriz da Silveira filha de Fernão da Sil-

» veira Regedor , e Coudel mor. Eíle João
)) de Mello meu avô foi filho de Garcia

)) de Mello de Serpa Alcaide m^ór daquel-

)) laVilla. De feus honrados filhos não fal-

» lo , porque notório eílá , nunca Príncipe

» no Reyno ajuntou gente pêra guerras , e

)) Armadas , em que os Mel los não foíTem

)) dos principaes Capitães , e Cavalleiros. E
yt no tempo d'ElRey D. João o Primeiro j

no-
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» nomeado foi o grão Martim AíFonfo de

)) Mello 5 de quem todos vimos.

)) Eli , Senhor
,
paíTada minha mocida-

» de , e que fui pêra tomar armas , logo me
» lancei a eííe iilb militar , em que ElRey
)) voflb Pai

,
que lanta gloria haja, continua-

)) mente me occupava. Depois de andar em
.» muitas Armadas, de que aqui não fallo,

j) fui com o Conde Prior na Armada de Tur-

.» quia , e fahi em Mafarquebir , e fui dos

)) derradeiros que me recolhi. Conto ifto ,

» porque naquella recolhida houve muita def-

)) ordem , affogando-fe , e perdendo-fe mui-

> ta gente , e eu fui dos derradeiros ,
que

» me fui recolhendo com bom tento , e re-

.» cado , como diíTera Ruj Barreto , fe vivo

)) fora , com quem me recolhi ; e chegando

.» a Corfú 5 andando paíTeando pela Cidade

,

» fe ateou huma briga
,
por fe alevantarem

» todos contra os Portuguezes , em que ma-
» taram fetenta , ou oitenta : nefta revolta

» me recolhi a huma cafa com. quatro ho-

)) mens
, que foi combatida de muita gen-

» te 5 de que nos defendemos com muito tra-

» balho , e perigo de noíTas vidas.

» Tornando a Portugal, mandou-meEI-
» Rey com o mefmo Conde Prior a Tan-
» gere 5 aonde fervi dous annos; e fazendo

.» o Conde huma entrada em Alcacere Que-
> bir , fui eu dos corredores , e por Fran-

Couu. Tom, L PjL D » cif-
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^> cifco Pereira Peftana , eu , e outros nos a-

)) cliarinos diante , chegando ás portas de AI-

>> cacere Quebir , fomos atalhados de oiten-

» ta Mouros de cavallo , de que nos defcn-

» demos 5 matando-nos hum dos companhei-
» ros j e a Francilco Pereira o cavallo , com
» lhe darem duas feridas , e a mim outras

» duas, e com me matarem tam.bem o meu.

yi Dalli me vim a Portugal , donde me El-

y> Rey logo mandou a Alcaccre Seguer com
» D. Rodrigo de Soufa , onde eftive três an-

j) nos por me m.andar ElRey que não me
yi vieíTe de lá , efcrevendo-mo , e encommen-
5) dando-mo cada anno. E na entrada que

» D. Rodrigo fez em Gualdião , fui eu por

5) Capitão dos Corredores , e me achei ao

» pé de huma ferra com quatro Mouros de

y> pé : matei hum , e os três o fizeram ao

ji meu cavallo , e feríram-me duas feridas

:» mui grandes , e deram-me huma pedrada

D) em. hum pé de que o houvera de perder j

» e difto são teílemunhas o mefmo D. Ro-
» drigo 5 e D. António feu irmão.

» Paííados três annos vim á Corte , e

» tornou-me ElRey a mandar a Alcacere, on-

» de eítive quatro annos , e três delles fer-

5) vi de Capitão por mandado d'EíRey ; e

)> na entrada que fez D. Rodrigo , em que

» fe encontrou com Almadarim Alcaide de

}) Tutuão j e por levar pouca gente, e to-

» dos
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» dos os noíTos virem efpalhados , começá-

)) ram a fugir , e indo neíla defordem , dit

» fe a D. Rodrigo , que fizcíTemos volta ,

)) e morreílèmos com os roílos nos Alouros
,

)) enâo pelos pefcoços como patos. Voltou
)) D. Rodrigo , e foi tao proveitofo ifto

,

» que logo os Mouros affrouxáram , e nos

)) deixaram : e por certo que fe a volta não
)) fora 5 todos nos perdêramos , e Alcacere

» corria rifco.

)) Dalli me fui a Tangere , onde eíli ve ou-

» tros dous annos , cm que ElRey de Fez
» cercou aquella Cidade : nefte cerco poz
)) D. Duarte de Menezes Capitão fuás eftan-

» cias , em que me não occupou , deixan-

)) do-me de fora pêra acudir aonde houveí^

» fe neceííidade. Os Mouros pegaram logo
)) com o cubcllo do Bifpo

,
que foi mina-

» do fem lho poderem eftorvar : a efta ne-

)) ceílidade me mandou D. Duarte , e me met-
» ti no cubello com fetenta homens , e os

» Mouros nos combateram tão rijo
,
que nos

» derribaram hum lanço do cubello
,
por on-

)> de começaram de entrar : deitamo-los fó-

m ra com morte de muitos , e grande rifco

D) de minha vida *, e foi tanta a preffa que
» nos deram

, que de fetenta e tantos ho-

)> mens , que éramos , ficámos finco , e áeíles

» o mais são era eu , que fiquei com huma
)) efpingardada por hum braço, ehuma íe-

D ii ta-
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)) tada na cabeça , e muitas infindas pedra-

)) das , e os que comigo cfperáram , foram
» eftes 5 Digo de McJio Medre fala da Im-
y) peratriz , Soto-maior Gallego de Tange-
5) rc , Martim Lopes de Azevedo , e André
» Pires Efcrivao dos Cativos. E aííi ferido

'» eílive no muro fem nunca me ir á poufa-

)) da , alli me curaram , e fiquei até os Mou-
)) ros alevantarem o cerco. E além dos que

» nomeei , fera boa teftcmunha Luiz da Sil-

)) veira
,
que nos vio ncíle auto.

)) A Tangere me mandou EIRey cha-

5) mar pêra me mandar á índia , dizendo-

•)) me
5
que tinha lá necefi^dade de minha pef-

-)) foa 5 o que logo acceitei , e fui fem par-

» tido algum , nem ordenado
, ( que elle de-

-)) pois me mandou lá , fabendo o como o

)) cu fervia. ) Chegando a Goa achei Benaf-

5) tarim tomado de Mouros , e Goa cerca-

5) da ; e acudindo Aífonfo de Alboquerque

>) pêra ir bufcar os Mouros a Benaílarim
,

yi fahíram elles para lhes dar batalha , enao
» a refufando o Governador , ordenou três

» cfquadrões de toda fua gente , e indo-os

:» demandar houveram feu con fel ho , e tor-

5) ndram-fe a recolher á fortaleza. Aífonfo

» de Alboquerque me mandou com a gente
"» da fua batalha que me metteíTe na en-

» volta dos Mouros , e viíTe fe podia de

)) miílura com ellcs entrar na fortaleza , o
» que
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» que eu fiz adiantando-mc íó , tanto que

)) cheguei á porta. E quando o primeiro dos

» noflos chegou a mim , tinha eu já íeis fe-

)) ridas ; e alli me hinçáram muitas paneHas

» de pólvora , e outros materiaes de fogo

,

)) com que me queimaram, eftas barbas , e

)) eftas pernas , e o meu guião , e aíli feri-

)) do me recolhi com es derradeiros ; e cer^

)) to que iílo que fiz foi caufa de fe aquel-

)) la fortaleza render tão cedo. Diílo he boa
)i teftemunha D. Garcia de Noronha , e Fran-
» cifco Pereira Peílana , e Jorge de Albo-
» querque

,
que fe alli acharam.

)> Fui a Adem com Aífonfo de Albo-
)) querque , e fubindo áquella fortaleza por
» huma efcada , me derribaram com hum
)) canto que me deo antre ambos os ollios

,

» de que ainda hoje me íinto muitas vezes

,

» a fora outras pedradas que em baixo me
» deram , de que eílive á morte. Teílemu-
» nhãs D. Garcia de Noronha , D. João de
)) Lima 5 e António Ferreira.

)) Entrando o Eftreito , deo AíFonfo de

» Alboquerque com o feu navio em fecco :

)) mandei furgir a minha náo o mais per-

» to que pude delle , contra vontade dos
» mais Ofiiciaes , e no batel foi a fua náo que
)) me elle entregou

, pedindo-me que o foc-

)) correíTe fe pudeíTe
, que elle fe hia para

)) a Armada
,
porque o tinhão por morto

,

Jd O
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» o que eu íiz com muita diligencia , e tra-

» balho
5

pelos mares íerem grandes , lan-

)) çando ancoras , levando outras , indo eu

» fempre na proa do batel
,
porque os ma-

» rinheiros nao queriam trabalhar , e com
» hum.a efpada na mão lho fiz fazer. Alli

» fui mergulhado dos mares , e bebi muitas

» vezes agua íalgada , c aprouve a Deos que

» falvei a náo com toda a g-cnte , e muni-

)) çocs 5 e hiam nella quatrocentos homens.

)) Difto fera boa teílemunha D. Garcia de

» Noronha , e iVntonio Ferreira.

)) Invernámos em Camarão com muito

» rifco 5 trabalho , e fome , e nos morreram

)) fetecentos homens. Dalli nos tornámos pe-

D> ra a índia, e deixou-me o Governador na

» coíla deCambaya, onde tomei huma náo
,

^ de que veio á voiTa fazenda oitenta mil

)> cruzados , e outra carregada de marfim
,

» e de outras fazendas , que montou quin-

» ze mil. E fabendo que em Dabul eílavam

5) outras duas carregadas de efpeciarias pe-

)) ra irem a Adem , fui lá , e as pedi ao Ca-

» pitão da terra , e pelos bons modos que

» tive mas entregou com toda a carga , e

» artilheria , e tinham dentro em fí fcte mil

» quintaes de gengivre
,
que logo efi^e anno

» veio para o Reyno , e ás náos puz-lhe o

» fogo. E afu n-iquelle verão fiz ferviço a

» V. A. em que lhe dei cem mllp^ardaos de

)) pro-
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» proveito : Teftetnunha diílo D. Garcia dç

)) Noronha , e António Ferreira.

» O outro verão foi AíFonfo de Albo-

» querque a Ormuz , e determinando de ma-

» tar Rax Hamed Mouro
,
que eílava alevan-

)) tado com aquellc Reyno , e ordenando de

)) fe ver com ellc com certos Capitães , eí-

» colheo AíFonfo de Alboquerque dous , a

» Pêro de Alboquerque , e a mim , a quem
» encarregou que o maralTemos. E chegan-

» do o Mouro a AíFonfo de Alboquerque,

)) o tom.ei por hum braço , e lhe dei huma
)) punhalada pelo coração , e dcíla , e dou-

)) trás que lhe logo deram foi morto : e com
» iílo ficou ElRey voíFo Pai fenhor daqucl-

)) le Reyno fem contradição , onde fizemos

)) a fortaleza , andando todos com as padio-

» las ás coílas , e o dia que folgávamos ef-

» tavamos armados: Teííemunhas diílo, os

)) mefmos acima. Dalli nos fomos á índia

;

)) e fendo ElRey que Deos haja fabedor de
» meus bons ferviços , me mandou Ormuz

,

» ou Ceilão
, qual eu quizeíTe , o que não

» houve eíFeito por fer eu no Reyno ,
por-

)) que parti de lá no anno que Lopo Soa-

» res foi á índia. No Reyno fui bem rece-

)) bido d'ElRey , e me fez mercê de huma
)) Commenda , e me mandou pagar tudo o

)) que me era devido na Cafa da índia , di-

» zcndo-me
, que me não fatisfazia meus kx-

» vi-
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y) viços 5 e que me faria ainda mercê coma
5> veria. Depois em Alm.eirim me commet-
» teo, que foíFe á China por Capitão de íeis

» náos , e que da vinda fícaffe em Malaca
)) por Capitão três annos , e por adoecernao

» houve eíFeito.

)) Depois me mandou chamar a Évora

,

» e m.e diííe
,
que determinava mandar duas

» mil lanças a Africa , e por Capitão delias

5) Ruy Barreto , repartidas em quatro partes ,

7i quinhentas em cada huma , commettendo-
> me com huma delias , e a Jorge Barreto

,

)) e a D. Rodrigo de Caftro com as outras
,

» o que não houve efFeito pelos annos fe-

5) rem efteriles. E fempre efte Rey moílrou

» muitos defejos de me fatisfazer meus fer-

)) viços, de me honrar , e accreícentar; mas
» quiz Deos , e meus peccados

,
que fale-

"» ceo 5 e fe perdeo todo o meu bem , eef-

)) peranças. E por V. A. não ter noticia dif-

» to em começo do feu reinado , me man-
» dou prender na cova

,
por fahir a eílre-

5> mar hum arroido
, ( o que todos fomos

» obrigados a acudir por Lei defte Reyno

,

» fob graves penas , a qualquer que não acu-

>i dir aquém pedir voflb foccorro , bradan-

» do á que d^E/Rey
, ) no que bem fe vio

>; não fer V. A. fabedor de quem eu era
,

5) nem de meus ferviços , e trabalhos paíTa-

j) dos : pelo que determinei de me tornar

» pe-
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» pêra a índia a íèrvir de novo a V. A.

)> porque le arrependeíTc do que me tinha

)) feiro, pelos bons íerviços que lhe eípcra-

)i va fazer , como depois fiz.

)) Fui á índia por Capitão de Cochim
,

» onde cílive hum anno : os ferviços que al-

» li fiz V. A. os fabe
,
pois me efcreveo car-

)) tas de agradecimento. E falecendo naquei-

)) la Cidade o Conde Almirante , á hora de

)) fua morte me efcolhco por Governador

» até fe abrirem as fuccefsoes ; e os ferviços

)) que logo fiz são eíles. Defpachei as náos

)) do Reyno , em que eliava o Governador
» D. Duarte de Menezes bem devagar , e

)> as náos que eram cinco bem desbarata-

)) das. Defpachei huma Armada ,
que foi em

» bufca de D. Henrique de Menezes
,
que

)) fuccedeo na governança
,
por naquelle tem.-

» po eílar em Goa , e mandei a iíTo quator-

» ze velas. Pêra o Cabo de Guardafii tam-

» bem defpachei António de Miranda com
)) outra Armada de fete velas , e fez lá pre-

)> zas de trinta mil pardaos. Fiz outra Ar-
» mada pêra as Ilhas de Maldiva de féis vé-

)> las pêra efperarem as náos de Meca. Fiz

» outra pêra Melinde de hum Galeão , e dous

» navios, e defpachei quatro náos pêra O r-

» muz : o que tudo fiz de dia de Natal até

» vinte de Janeiro.

» Por falecimento do Governador Dom
)) Hen-



y8 ÁSIA DE Diogo de Couto
» Henrique de Menezes ine elegeram por

)) Governador , e V. A. deve de íer Icm-

)) brado
,
que cu nunca tal lhe requeri por

» mim , nem por outra peíToa. O Duque de

)> Bragança
, ( que eu cuidava que nilio me

)) tinha alguma culpa
,
por razões que pêra

)> iflb havia
, ) me efcreveo huma carta em

)) que dizia : Pois ElRey meu Senhor teve

» tanta lembrança de voíTa honra , e forta-

)) leza
,

por amor de mim Lopo Vaz que

» lho pagueis na meíma moeda. E eu por

)) certo 5 Senhor, que trabalhei de o fazer,

)) e aíli o fiz de maneira
,
que eu eílou bem

» fatisfeito
5
que não ci inveja a nenhum Go-

)) vernador paflado
,
prefente , nem por vir

,

)) fazendo femprc muita verdade , e jufliça

)> a volfos amigos , e muita guerra a voflos

» inimigos. E não fe poderá com verdade

)) dizer
,
que eu diíIimulalTe nunca batalha,

» que cumpriíTe a voíTo ferviço , com pou-

)) cos , ou com muitos , aíTi como me acha-

» va , aíli me oíFerecia : e neílas batallias , e

» aíFrontas , Deos fcja louvado , em todas me
» dco grandes , e notáveis vitorias.

)) Acceitei a índia eftando desbaratada

,

» e em grande rifco de fe perder
,

por ter

» conquifta com três Imperadores , e hum
)) mui poderofoRey, iílo he , o Imperador

)) de Alemanha , e Rey de Caftella fobre

?) Maluco j o Grão Turco Senhor de três

» Im-
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» Impérios'; e o Rey de Calecut
,
que tam-

)) bem lie Imperador ; e ElRey de Cambaya
,

)) que poe em campo feíTenra mil cavaJlos

)) acuberrados , e dos outros innumeraveis
,

)) e de grande poder no mar, que até o meu
)) tempo nunca foi desbaratado. E cuido

)) que em acceitar a índia deíla maneira fiz

» a V. A. hum dos m.orcs ferviços do Mun-
)) do ; c o primeiro que fiz foi empreílar de

)) minha boUa oito mil cruzados pêra o gaf-

)) to das Armadas
,
por não haver dmliei-

)) ro. E o primeiro verão fui a Bacanor íb-

)) bre fetenta e tantos Paraos , a mor parte

» d'ElRe7 de Calecut , carregados de elpe-

» ciarias com mais de féis m.il homens de

)) peleja , e hum Capitão d'ElRey de Nar-
» língua com vinte e cinco mil em feu fa-

)) vor * e não tendo cu mais que mil e cen-

)) to, defembarquei contra parecer dos Ca-
» pitães 5 e lhe queimei todos os Paraos , e

)) lhe tomei muita artilheria
,
que foi huma

)) das mores pancadas
5
que o Reyno de Ca-

)) lecut teve.

» E não fe pode dizer que cílive ocio-

» fo o tempo que governei , antes o gaílei

» todo em o fervir com a alma , e com a

)) vida, eacho que fiz em todo o meu tem-

» po trinta e oito armadas , em que pef-

^> foalmente me embarquei em três delias. A
» primeira a que já diífe

,
quando desbara-

)) tci
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» tci os Paraos de Bacanor : A fegunda pe-

» ra Orrniiz , donde me mandaram chamar

)) com muita preíTa
,
por eílar Rax Xarrafo

» alcvantado contra ElRey , com arraiaes

» formados , e Diogo de Mello em meio

;

7> e concertei eítas coufas que eftavam mui-

» to arrifcadas : A terceira
,
quando desbara-

)) tei as Galeotas de Cambaya. Fizeram-fe

)) prezas em meu tempo
,
que valeram tre-

)) zentos e fetenta mil pardaos. Paguei os

)) ordenados aos Capitães , e Feitores
;
gai-

» tei muito dinheiro cm reedificar as forta-

» lezas todas , fem tirar do cofre de V. A.

)> hum ío real , e tudo das mercadorias
,
pre-

)> zas
,
páreas, dinheiro doscavallos, e ren-

)> das de Goa ; e mandei a Cochim por ve-

» zcs dinheiro pêra as obras
,
por não bo-

» lirem no cofre
,
que foram mais de cin-

» coenta mil pardáos.

)> V. A. fe quiz fervir de mim no gover-

» no da índia , fem lho eu requerer por a-

» derencia alguma , fomente pelo meu bom
» nome , e não deixei de lho requerer

,
por

)) cuidar que cm mim não havia as qualidades

,

)) que cumprem aos Governadores , mas por-

» que nunca fui tão efquecido de minha hon-
» ra 5 nem tão minguado de juizo

,
que não

)> tivelTe fempre reprefentado diante de mim ,

)) que onde tão honrados Capitães , e tãova-

» lentes Cavalieiros neíle cargo perderam, as

» vi-
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)) vidas , honras , e fortalezas , c alguns del-

» Jes arriícáram fuás almas , eu não me aven-

» turaíTe ao mefmo : e por ilío quiz antes

» feguir o exemplo Caílelhano
,
que diz :

yt Mas qtiiero cardamos em paz
,

que po^

)j lhos con agraz, V. A. como digo , fe quiz

)) fervir de mim na governança da índia ,

» e por certo que foi grande lembrança , e

» grande mercê
;
porém prouvera a Deos

» que nunca a eu vira em minha cafa.

)) Já lhe tenho dado conta de meus fer-

)) viços 5 agora lha darei de como deixei a

)) índia. Se V. A. bem olhar , achará que

» em meu tempo não veio Capitão , nem Of-

» ficial da índia rico , como Ibiam vir
;
pois

)) eíle dinheiro que fe fez delle em meu tem-

)) po , em que houve mais prezas , e mais

)) trato
,
que em nenhum outro ? Por certo ,

» Senhor
,

que todo efte dinheiro ficou no
)) voíTo cofre , e no voíTo thefouro ;

porque

» as voífas fortalezas de pedra , e barro , fi-

» Ias eu de pedra , e cal , e com cavas cha-

)) padas de mar amar: por onde V. A. deve

» dormir feu fomnodefcançado , e feguro. E
)) mais tem cm. outro cofre trezentos mil cru-

)) zados
,
que lhe eu paguei de foldos. As

)) coufas que deixo entregues ao Governa-

)) dor Nuno da Cunha , são as feguintes :

)) Seis Galeões , féis Caravellas , oito Galés

» reaes
,
quatorze Galeotas , e cento e duas

» Fuf-
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5) Fuílas , e Bargantins com toda fua mu-
5) ni^'âo

,
(Armada que nunca Príncipe teve

)) toda fua própria. ) Deixei em Goa cincoen-

» ra pipas de pólvora de bombarda, eduas

)> de clpingarda. Em Chaul quinze pipas de

)) pólvora de bombarda , e duas de efpin-

)) garda. Em Cochim trezentos quintaes de

5) pólvora. Em. Cananor vinte pipas de pol-

» vora de bombarda , e duas de eípingarda.

^) Os mantim.entos que deixei juntos pêra a

» Armada são eíles : Mil e quinhentos can-

)) dís de trigo ^ e trcs mil candís de arroz

,

)) fciscentas vaccas vivas ,
queijos , manteigas

)) cm abaftança, muito ferro , muita madei-

)) ra , c muitos ferreiros , e carpinteiros , e

» ifto em todas as fortalezas.

» De como ficam os inimigos lhe darei

» conta. No Imperador não fallo
,
porque a

fí V. A. darei eíTa conta quando de mJm
» a quizer faber. O Grão Turco fica com
» fuás Armadas desbaratadas ,

pelas gratides

,

)) e muito poderofas com que todos os an-

» nos \\\^ mandei correr a terra do Eftreito

» de Meca. E quando me entregaram a In-

5) dia eílavam fuás Armadas mui poíTantes

,

» com muita oufadia contra nós , trabalhan-

)) do por virem de maneira
,
que nos botaC-

» fem fora da índia : o que tudo em dita

» de V. A. e com meu trabalho , e aílucia

» fe desfez.

» O
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» O Çamorim ao tempo que me deram

» a governança punha no mar quantos Pa-

» raos queria , o que no fim do meu tempo

)) já não podia fazer
,
porque todos lhe del^

» trui , e tomei , nem tinha artilheria , nem
» bombardeiros

,
que tudo lhe gaílei , e des-

)) fiz
,
pelo que cada dia pedia pazes.

» O grande Rey de Cambaya ,
podero-

» fo no mar mais que todos os da índia

)) juntos 5 veja qual ficava á minha partida

,

» que lhe não ficariam dez Fuftas.

)) EJRey de Bintao , eu por certo o def-

)) trui , e desbaratei com a Armada , e gen-

» te
5
que mandei a Pêro Mafcarenhas , en-

» commendando-lhe , e pedindo-lhe ,
que fe

» não vieíTe de lá fem a deítruir , o que el-

» le fez mui bem.

» Em paga de todos efles ferviços me
» prendeo Nuno da Cunha em Cananor pe-

» la maneira que fe fabe , mandando lançar

» pregões infames contra mim. Em Cochim
:» fui mal apofentado nas peiores cafas da Ci-

» dade , nos efteiros entre os monturos , o
» que muito fenti

,
por fer contra a hum.a*

» nidade , e fidalguia , e em Cidade , onde

» me fizeram Governador de V. A. Alli me
> mandou prender , e tomar-me toda a fa-

)i zenda
,
que foi avaliada com toda a deí-

» ordem , como fe eu fora traidor , e mal-

m feitor , foffrendo aífrontas , e injúrias a

» meus
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)) meus inimigos
, que todas as noites me paf-

)) favam pela porta com folias. Dalii meem-
)) barcáram com dous criados na peior náo

)) da carreira, c que partio derradeiro de to-

)) das , mandando-me dar huma camará de-

» baixo da alcaccva , onde era a eftancia dos

-)) grumetes , e negros , onde eu comia , e

» dormia ás chuvas até ás Ilhas Terceiras.

» Veja V. A. e ponha diante de fi tamanho

» aggravo como eíle a hum homem de mi-

)) nha qualidade , e idade , e de tantos , e

» táo grandes ferviços , fer mandado em hu-

» ma tão enfadonha viagem , em huma pof-

^) lilga de porcos
;
que por certo eu tomara

)) antes muitas vezes de muito boa vontade

)) Cl fepultura
,
que ver-me avexar por tantas

,

)) c táo injuriofas maneiras. E aíTi me man-

» dou entregar a quem me não tinha boa

» vontade
,
pêra mais me martyrizar.

» Chegando ás Ilhas Terceiras fui tor-

» nado a prender , e me levaram em ferros,

)) de que eílive pêra perder huma perna
,

» porque ma cortaram de feição
,
que me

» appareciam os nervos. E chegando a cila

» Cidade me mandou V. A. tirar cercado

)) de beleguins por meio do terreiro de feus

» Paços 5 defendendo a todos os meus pa-

» rentes , e amigos
,
que não chegaílem a

^) mim, como fe eu fora hum traidor , ou

j) malfeitor, e aquella vergonha paíTei , ef-

íi tan-
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» tando no terreiro toda a Corte , e eu cer-

» cado de rapazes , e negros , e gente vil

,

>í que foram cem mil mortes. Fui levado ao

)) Caílcllo , onde me foram poílas guardas

,

)) e defczas , como fe fe efperaíTe procede-

)) rem de mim grandes crimes , nao me con-

)) fentindo ver , nem fallar certos dias com
)) meus parentes , e amigos j nem até o pre-

)) fente ver minha mulher
,
que ha fete an-

» nos que cílá viuva de mim
,
por eu an-

» dar occupado no ferviço de V. A. e nao

)) a deixarero fallar comigo , o que eu mais

)) fenri que todos os tormentos outros que

» me deram. Ora cuide V. A. fe tanta des-

)) humanidade fe ufou nunca com homem de

» minha forte , idade , e ferviços nefte Rey-
)) no.

)) ProceíTáram m.eu feito contra toda a

)) ordem de juíliça deíles Reynos : aíli que
» em mim fe começaram a exercitar todos

» os novos coíiumes , e novas leis pêra

)) fer deshonrado. Tiram meus inimigos por

» tellemunhas , e efteve ao perguntar delias

» Manoel de Macedo, que defcubertamen-

)) te he meu inimigo. Fui lançado de répli-

)) ca , e de outros termos
,
que tinha de Di-

» reito Divino , e Hum.ano. Ora veja V. A.
•» o que me tem cuílado feu ferviço , e a

,» honra que me deo de Governador
,
que

y^ não íei homem que juizo tenha
;,
que if-

Couto» Tom, I, P. //. E » to
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)) to GuizeíTe pelo preço , muitos frios , mui-

» t3s calmas , muitas fomes , e fedes , mui-

» tos rifcos de minha vida , dando a comer

)) m.eu fangue aos tubarões no miar, aos adi-

)) bes no Pveyno de Fez , e ás gralhas da In-

•» dia; de maneira que poucas conquiftas tem

» V. A. onde fe elie não cerram. a ííe : e nao

» fe pode prefumir que pcíTa m.entir
,

por-

» que quem em fua m.anccbia nao ufou de

» máos coílumes , e fez fempre o que de-

» via , em fua velhice , e no fim delia , nao

» ufaria das miudezas que me poc , e mais

)) tendo diante dos olhos taes peíToas.

)) D. Duarte de Menezes
,
que em bem

» tenra idade desbaratou dous Alcaides mui

» furiofos , e m.ui guerreiros , ferviço mui

)) notável , e digno de perdão de grandes

)) culpas , não Uie valeo nem ferviços do pai,

» nem dos avós
,

prezo em cárcere perpé-

)) tuo , tomiada a fortaleza. Baliza era eíta

)) pêra Lopo Vaz y nao fendo inhabil, fe guar-

)) dar.

)) Diogo Lopes de Siqueira tantas vezes

» cativo, e ferido, fugido por Reynos eílra-

}) nhos , tomiada fua fazenda
,
por mercê tor-

» nado ao Reyno , e morreo , e aíTi Deos
)) fabe de fua alma. Vi mais AfFonfo de AI-

)) boquerque tantas vezes cativo , e de tan-

» to ferviço
,
que morreo quaíi defefperado ,

» dizendo , mal com ElRey por amor dos

)> ho-
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» homens , mal com os homens por amor
» d'E]Rc7, acolhamo-nos á Igreja , e mor-

)) re AíFoníb de Alboquerque
,
que cumpre

)) á rua honra morreres
,

que nunca a elle

)) Ihecumprio coufa
,
que tu não fizeíTes j e

)) com cilas palavras deo a alma a Deos , e

)) que lhe não valeo a muita guerra que fez

» a Mouros , e Gentios , c ília alma corre

)) muito rifco. Eíle bom velho mui fabedor

» das coufas da índia , muito vitoriofo nel-

)) la , a quem todos os Governadores da In-

)) dia devem ter acatamento , não por com-
» metter maiores feitos dos que eu tenho

)) commettido , mas por os feus ferem pri-

» meiro : Eíle coílumava a dizer , fabeis quão

» má gente he a da índia
,
que m.e puzeram

)) que era puto, e prováram-mo; fendo el-

)) le tão honeílo
,
que não dirá criado feu ,

)) que alguma hora lhe viíTe a ponta do pé.

)) Todo eíle mal , e deílruição dos Gover-
-» nadores todos he caufado por homens bai-

» xos dalmioface. Por certo , Senhor , eu não
» fei como fe defculpará , nem. que razão

)) dará , olhando aos homens com que V.
'^ A. começou meus negócios

,
que lhe não

» lembrava huma coufa tão devida , como
» era dizer , faiba-fe que homens são eíles

» que fe queixam dos Governadores ; e fe

» achar ferem homens de bem , fazer-lhes

» juítiça mui inteira 3 e achando ferem vicia-

£ ii }> fos^
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y) fos 5 mandallos á cadeia , e não dar caufa

» ao máo pêra fazer mal ao bom.
)) E quantos Fidalgos de mim teílemu-

5) nliáram a V. A. foi por eíla razão. Eu ef-

> tava em Canancr , onde me vieram bufcar

» os Paraos
5
(ccmo Y. A. em meus fervi-

> ços ouvio
5 ) chamei a confelho eííes Fi-

» dalgos
5

que foram de parecer não pele-

ja jaíTe : aprouve a Deos que me pareceo o

> contrario , e diíTe-Ihes
,
que quem quizef-

5) fe acompanhar o feu Governador , e a ban-

^> deira de V. A. fe em.barcaíTe comigo , o

» que elles não quizeram fazer , ficando nos

y) Galeões olhando como eu pelejava ; e dif-

>) to ficaram tão corridos , e envergonhados
,

5) como era razão j e havendo por certo que

-» eu efcrevia a V. A. o feito como paíTava

,

)) de quem bem , ou mal fizera ; o que eu

)) delles efcrevi V. A. o fabe mui bem
,
que

y, não fe achará em carta minha efcrever mal

^) de nenhum Fidalgo , fenão requerer pêra

)) todos honras , e mercês. Elles por me V.
-)) A. ter por fufpeito , e me não dar credi-

» to, efcrevêram 5 e teílemunháram de mim
)) fa]famente ; e não temendo a Deos acqui-

» riram a fi outros Fidalgos feus parentes ,

» pêra que os ajudaffem a afiirmar fuás da-

)) nadas tenções. Efta ventagem com ou-

)> trás muitas ha em mim
,
que o que diííer

•i) delles ha de fer na praça j c o que elles

dif"
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» diíTerem de mim , ha de fer mui efcondi-

» do
5
porque cu fallo verdade, eelles não.

» De minha genealogia ouça V. A. hu-

» ma coufa que me efquecco , de Vafco Pi-

)í res de Sampaio meu quarto avô
,
que he

)) digna de contar. No cartório de Fernão

)) Vaz de Sampaio fe achou hum perdão
,
que

» dizia aíTi : Pelos ferviços que tenho rece-

» bido de Vafco Pires de Sampaio , e efpe^

» ramos receber , lhe perdoamos a morte de

» quarenta efcudeiros
,
que enforcou 7ía fua

» Villa de Moz , com huns poucos de homens
)) de pé. Veja V. A. que poucos poderiam
)) fer de homens de pé , onde morriam qua-

» renta efcudeiros. Certo merecimento devia

)) de ter tal vaíTallo, e neceíTidade devia de
)) ter ElRey delle

,
pois tal perdão dava. E

)) do grande Martim AíFonfo de Mello meii

» avô notórias são fuás coufas. Se V. A,
)) deíle par de Cavalleiros tem , ou tiver

» neceííidade , aqui eftá Lopo Vaz de Sam-
)) paio feu neto

, ( que trabalhou multo pe-

)) los arremedar , e efcufar
, ) que eílá em

5) mui boa idade , e em melhor dilpoíição

,

^ e mui experimentado por mar , e por

^ terra ; e por certo , ellcs me perdoaram

,

» eu não lhes finto ventagem fenão nos

» bons galardoes que lhes deram
, porque

^) por cada ferviço lhes davam Villas
, ju-

> rifdicjoes , rendas , e honras , e a mim
» por
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» por cada hum me deram hum tormen-

» to.

)) Pela tomada das Fuílas de Cambaya ,

)> que nunca foram desbaratadas , tão vito-

» riofas que nunca perderam hum remo , an-

)» tes desbarataram per vezes muitos Galeões

» de V. A. 5 eu as venci , e mctti no fan-

» do ; em pago deíle fervico me mandaram
» prender. Pelos navios que desbaratei de-

» fronte de Calecut , em que matei dous mil

» e tantos Mouros ; em pago difto me man-
» dáram tomar toda a minha fazenda. Pelos

)) Paraos que queimei emBacanor, que eram
» a principal força de Calecut

;
por cíle fer-

); viço me mandou V. A. embarcar em hii-

)í ma náo no apofento dos grumetes. E por-

» que fubi pelos muros de Adem , donde me
» derribaram com huma pedra , de que ef-

» tive á morte ; em pago dJílo me lançaram

» ferros
,
que me comeram a carne até aos

)> oíTos. Pelo cubello de Tangere que defen-

» di a EiRey de Fez ; em pago diílo me
)j mandou tirar V. A. á vergonha diante dos
» feus Paços Reaes. Pela deílruiçao que fiz

» no Arei de Porca , e outros muitos fervi-

h ços
5
que aqui nao digo ; em pago delles

)) me mandaram que ferviílè , e partiíTc com
D os Efcrivâes , e Procuradores do meu di-

>> nheiro
,
que trazia ganhado com tanto tra-

;j balho ^ e com tanto fangue efpargido pe-

„ ra
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» ra me remediar a minha velhice , e para

» crear meus filhos. Veja V. A. fe he bem
)3i defviada eíla paga , da que deo ElRey Dom
)) João de gloriofa memoria a meus avôs.

» A ibinma de meus fervicos são eftes

:

» Onze annos em Africa ; e na índia , e nas

)) Armadas
,
que fe fizeram nefte Reyno , vin-

)) re e hum a unos : nao fallo no tempo que

)> andei na Corre
,
que eíle houve pelo mais

)) forte de todos
,

pela muita pobreza com
)) que a íoftinha. Fui ferido cinco vezes ,

)) huma em Alcacere Seguer , outra em Al-

)) cacere Quibir , outra em Benaílarim , ou-

)) tra em Adem , e outra na Ilha Terceira

)) dos ferros, que me V. A. mandou lançar.

» Em galardão diíto fui prezo , avexado , e

)) perguntaram contra mim teftem>unhas in-

)í fieis , e meus inimigos capitães , e aconfe-

)) Ihadorcs contra minha honra
,
que foram

: n na maíTa de Pêro Mafcarenhas , e ordená-

!» ram diífamarem todos de mim, com da-

)) rem más informações a V. A. falias , e

i » mui contrarias da- verdade
, peio indigna-

» rem contra mim. E na índia , onde o fer-

)) vi de Governador , me foi tomada toda

» a minha fazenda , e fiquei fem ella , de ma-
>i- neira que nao tenho que comer . nem que
>i- dar aquém me defenda minha juílica deí^

)) tes grandes aggravos
,
que me são feitos'

j
» contra toda a juíliga

,
por ferem fem cul-

»pa.
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^ pa 5 e fem erro no ferviço de V. A. e pe-

» los muitos 5 e grandes que lhe tenho fei-

-)) tos, dignos de grandes mercês, a que V.
5> A. deve de reípeitar

; pelo que devo de

)) ter muita eiperança de me reftituir á mi-

)> nha honra , e de mie fazer mercês pêra

>í exemplo dos que o bem fervem.

)) Ora 5 Senhor , iílo he feito , nao pode

» V. A. deixar de o remicdiar com muita

» clemência , c como excellente Príncipe

)j creado fobre noflos hom^bros , e nós crea-

>í dos com fuás miigalhas , com dar fenten-

í) ça que feja digna de lhe beijar a mão , com
)) defcanço pêra minha velhice , e pcra que
)> polia crear meus filhos pêra ofervirem. »

Aqui acabou Lopo Vaz lua falia
, que

EIRey ouvio mui bem , e depois lhe foi re-

citando as culpas que delle tinha , huma , e

huma , a que hia Lopo Vaz reípondendo pe-

la maneira feguinte. Onde eflá efta letra P,

são perguntas , e o J^. refpoítas.

CAPITULO VIIL

Das culpas que ElP.ey deo a Lopo Vaz de

Sampaio ^ e da fua refpofta a ellas,

P. T) Orque deixaftes regimento aAlFon-

X fo Mexia
,
que não confentiíTe en-

trar Pêro Mafcarenhas em Cochim ?

ii. Senhor , Cochim , e Goa são duas

for-
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fortalezas as principaes da índia , c quaíl

igiiacs. Eílando Pcro Mafcarcnhas cm hu-

ma 5 e eu cm outra , eram dous Papas em
Roma , efora caufa de nunca fe deslindarem

eílas diíFerenças , e de muitas mortes de ho-

mens , e de perecer muito o ferviço de V. A. e

a prova diílo he
,
que em nenhuma fortaleza

deixei tal regimento , antes mandei aos Capi-

tães que o recolheílem , e lhe fizeíTem muita

honra
,
porque náo tinha receio de em nenhu-

ma outra fe fazer máo recado , fenao nefta.

P. Porque mandares Pêro Mafcarenhas a

Cananor, fem primeiro citar com cllc ajuí^

tip , e direito ?

I! ' J^. Porque quando Pêro Mafcarenhas che-

gou a Goa, vinha com o coração já damna-
do 5 appellidando toda a índia com cartas

,

e correios : e fe entrara em Goa , fora muito
fnòr uniáo

,
porque elle vinha dizendo

, que
não queria mais que pôr os pés em terra

,

atrevendo-fe nos Fidalgos que Iheefcreviam

ao caminho ; e vinha fazendo taes eftron-

dos
,
que houve por muito ferviço de V. A.

não o deixar entrar , nem me pôr então com
elle em juftiça , até primeiro não quebrar a-

quella fúria : e as mais razoes que pêra iflb

tenho , trago-as por inílrumentos
, que mof-

trcrei quando for tempo.

P. Porque iuraítes de manter a promeíTa ^

que entre vós , e elle era poíh ?
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R. Jurei a primeira vez por força , e a

outra quanto por direito o deveíTe manter

,

e aííi o cumpri quanto comjuftiça devia; e

fe o em alguma coufa quebrei , diga-mo
V. A.

, que eu lhe darei a razão diíTo.

P. Porque prendeíles Pêro Mafcarenhas ,

fem primeiro vos pordes á julHça com elle ?

R, Pêro Mafcarenhas quizera entrar em
Cochim por força, pêra prender os Juizes,

e o Feitor , e aííi logo prendeo os que lhe

foram ao mar publicar as Provisões de V,

A. 5 e fobre iílo determinou de fahir em ter-

ra com varas alçadas, eOfíiciaes, e foi-Ihe

reílílida fua entrada , como o eu tinha man-
dado , e recolhco-fe ao feu Galeão , man-
dando logo a terra pregoar por traidores Ca-

pitão , Veador da Fazenda , e a todos os da

Cidade. E dalii fe foi a Cananor , onde lhe

foram cartas de muitos Fidalgos
,
que vief-

fe defconhecido , e fe metteíTe no Morteiro

de S. Francifco , e que elles o ajudariam

,

quer tiveífe juftiça
,
quer não ; eftas cartas te-

dHo eu em meu poder : e por me recear dif-

fo , mandei guardar as barras , com regimen-

to aos Capitães
,
que fe o tomaííem defco-

nhecido , o prendeiiem
,
por evitar mortes

,

e uniões
,
que com fua entrada eftavam cer-

tas.

P. Porque razão foíles a Ormuz ?

R, Fui chamado daquelle Rey , e por me
ef-
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elcrevcr Diogo de Mello, que cílava elle

,

e o Guazil em campo , iuim cm iium cabo

da Cidade , e outro em outro
,
pcra fe da-

reiTi batalha : e fe eu não chegara , eílava ap-

parelhado hum grande mal , e com minha
ida náo defamparava a índia

;
porque o

tempo que punha no caminho , e lá havia

de cíhir encerrado por caula do inverno , e

tornava de lá em principio do verão, o que
tudo íiz como cumpria ao ferviço deV. A.

,

e tudo foi com confelho de voflos Capitães.

P, QuQ prefente vos n"íandou Rax Xar-
rafo a Calayate , c porque fizefres tanta lion-

ra a quem vo-lo levava ?

R. Porque foi clle muito pêra eilimar em
tal tempo

,
que era muita agua , e refrefco

,

vindo nós já afiada d'agua
,
porque nos to-

mou muito ao mar , e ao Mouro por fe ir

mandei-o embebedar , e folgámos todos com
ilTo.

P. Porque déftes licença ao NacodaXa-
merim mercador da terra

, que fe foi de Or-
muz ?

R, Porque aos mercadores náo fe lhes

deve eílorvar fuás idas pêra onde quizerem ,

pois diifo vivem , e ennobrecem as Cida-

des : e mais me fora deílranhar impedir-lhe a

ida pêra exemplo. Mas eu me affirmo
, que

lhe não dei tal licença , nem elle ma per?

dio.
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P. Porque razão poufaílcs com Diogo de

Mello ?

K, Porque todos os Governadores pou-
favam na fortaleza , aonde havia apofentos

pêra ambos , fem nos vermos hum ao ou-

tro.

P. Porque puzeftes Diogo de Mello á ca-

beceira de voíTa meza ?

ii. Porque Diogo de Mello era primo
com irmão de minha mai , e ficava-me em
lugar de tio , o mefmo era de minha mu-
lher irmão de fua mai , e Capitão daquella

fortaleza , e mais era de oitenta annos. E
fempre foi coftume dos Governadores faze-

rem-lhe muitas honras á fua meza. E eu po-

dia honrar quem quizeffe , fem diminuir no
eftado da governança.

P. Porque deixaftes ir de Ormuz três

Mouros , que Rax Xarrafo degradou ?

jR. Porque Rax Xarrafo tinha alçada de

V. A. pêra matar
,
quanto mais pêra degra-

dar.

P. Porque não íizeftes vir a Ormuz dous

Judeos que foram degradados por Rax Xar-
rafo , e porque os não ouviíles comjuftiça?.

P. Porque os Judeos foram degradados

por fazerem moeda falfa , e mereceram quei-

mados 5 e deram-ihes as vidas por aderên-

cia, e foi mal feito não os queimarem, por-

que eram onzeneiros.

P.
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P. Se tínheis poder pêra tomar jóias a

Reys 5 e Principes ?

R, Pois não tinha defeza dilTo , não me
era tirado o poder ; e fe me algumas jóias

deram , bem lhas paguei em dobro ; e íe al-

gumas tomei , V. A. as tem , e bem as pô-

de tornar a íeus donos.

P. Porque não fallaftes com ElRey de Or-

muz de parte
,

pêra faberdes delle fe tinha

aigumas queixas de alguém ?

jR. Eu faliei com elle perante o Secreta-

rio Vicente Pegado , e mais fe me devera eí-

tranhar failar com elle fò.

P. Porque não foíles logo como chegas-

tes ver ElRey de Ormuz ?

K> Porque não he coílume illo ver lo-

go
5

que lhe hão de dar dous dias pêra fe

aperceber, que ç}í[q. mefmo o quiz aíli, e o
pedem. E iilo ver logo aííi , tem-no por

defacatamento , c hão que lhes defprezais

fuás honras , e feílas , e eu não havia de ir

lá pêra o efcandalizar com coítumes novos.

P. Porque tiraftes o cargo de Capitão

mor do mar de Ormuz a D. António da Sil-

veira ?

K, Eu não lhe tirei o cargo , antes o dei

a quem V. A. o niandou dar. E quanto ao

levar comigo a índia , foi
,
porque lá ha-

via muita guerra , onde os raes Fidalgos

como elle haviam de eftar , e aífi lho dif-

f-
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fe

5
que feria provido conforme a fua pef-

foa.

P, Porque riraíles o Galeão a Manoel de
Brito , e o déílcs a Fernão Rodrigues Bar-

bas criado do Marquez ?

R. He verdade
,
porque dei a Manoel de

Brito duas viagens , em que fez muito provei-

to ; e porque V. A. me cncommcndava
,
que

repartilTe por todos o proveito. E porque
Fernão Rodrigues he muito Fidalgo , e mui-

to bom Cavalleiro , e criado de V. A. e mui-

to^ pobre, e tinha muito bem fervido naquel'-

las partes , e íiu pai em Ceita , e feu avô
em Aragão , com feíTenra de cavallo

,
por

mandndo d'E]Rev D. AíFonfo
,
que era do

Confcllio do mefmo Rcy.
P. Porque mandaftes embarcar Vicente

Pegado tão depreila ?

R. Elle me foi encampar o cargo de Se-

cretario ; e porque me revolvia toda a ter-

ra 5 lhe mandei que fe foífe embarcar logo

,

por eílar hum Galeão pêra fe ir , e dahi a

muitos dias não houvera outra embarcação

,

por efcufar efcandalos : e também porque

não tinha muitos efcudeiros , nem fato.

P. Porque tiraíles Calayate a hum Pêro

de Qiieiros , e o déftes a hum amo de Dio-

go de Mello ?

R, O cargo he tão pequeno, que nãofoii

lembrado diifo.

P.
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P. Porque déílcs hum Galeão velho a

Franciíco de Sá , em que fe aventurava a

gente , e artilheria
^
que íe perdeo com elle ?

R, Dei a Francifco de Sá o que foi or-

denado por elle melmo , com os do Confe-

Iho , dous Galeões , duas Galeotas , duas Ca-

ravelas 5 e íinco Bargantins : e eu pêra o me*

Ihor aviar lhe dei eíTe Galeão pêra elle lá

desfazer , e da madeira fazer a fortaleza da

Sunda , com o taboado os fobrados , e com
a pregadura , e pcra iíTo foi primeiro viílo

por Chriílovão de Soufa
,
que o mandou cor-

regcr em Chaul , e pelo meílre , e officiaes

da ribeira
,
que todos affirmiáram poder mui

bem fervir aquella jornada ; e eu lhe man-
dei dizer

,
que não metteíTe mais que laílro

,

e fervidores
,
pêra lhe darem á bomba , fe

cumpriíle ; e fe o fobrecarregou
,
que culpa

tenho eu?

P. Porque déíles a João Rodrigues Pe-

reira criado do Duque hum Galeão ?

R. João Rodrigues he Camareiro mor do
Duque , e tinha muito bem fervido V. A.
e por fua peíToa , e por amor do Duque ,

e por bom exemplo
,
que o viíTem todos os

criados dos Senhores
,
pcra aíli folgarem de

fervir melhor V. A! e faberem que para to*

dos he a índia.

P. Porque vendeftes huraa náo em Or-

muz , fem andar em pregão í
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R. Porque cm Ormuz ninguém compra

mercadoria fenao por mandado do Guazil

,

e eu o mandei chamar aminhacafa com to-

dos os mercadores , e alli prefentes os offi-

ciaes de V. A, Capitães , e Fidalgos , a ven-

di , de que tudo íe fez hum aíTento aíligna-

do por todos.

P. Porque déíles de alças a ruina a Chrif-

tovão de Soulli da compra de duas náos ?

R. Porque Chriílovao de Soufa comprou
quarenta mil pardaos de fazenda com di-

nheiro na mão , e por iíTo iha dei , refpci-

tando a Jer eftilo em coufas defta qualida-

de fazer- fe aíFi
,
porque de milagre íe acha

dinheiro jun.to
,
porque todos compram fia-

do , e da mefma fazenda vam pagando : e

elle foi o que ficou peior do partido , com
todas eíTas alças. Porque, em que pudera el-

le empregar tanto dinheiro em lium anno ,

que não ganhara mais de trinta mil r* E por

eu fer fabedor que a fazenda de prezas , que

fica em mãos dos Oíficiaes , nunca V. A,

come delia bom bocado
,
que com fuás con-

tas , e quebras desfalece tanto que nunca

luz
5
por iflb o fiz 5 crendo que fazia hum

grande ferviço a V. A. por não ficar a pre-

5[a nas mãos dos lobos. E porque lhes eu ti-

rei eíle bocado , ficaram, elles tão defconten^

íes , que bufcáram modos de baixas vingan-

ças ^ mas aos Fidalgos , ç Capitães pareceo

iiiui
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mui bem o que fiz ; e tenho em meu poder

hum termo diíTo aíligiiado por todos.

P, Porque tiraíles a náo a Martim AíFon-

fo de Mello Qj,iad rilheiro mor ?

-R. Eu o tirei de Quadrilheiro mor , por-

que foi achado aboiando fazenda , e deitan-

do-a ao mar
,
pelo que foi logo prezo , e

condemnado em muita pena de dinheiro, e

degredo ; e m.andei á náo o Ouvidor com to-

da a juftiça , e ifto trago por autos.

P, Quanto dinheiro vos deo ElRpy de
Ormuz , e Rax Xarrafo ?

jR. Náo me deram nenhum dinheiro , fe-

náo peças de ouro , e prata , que poderiam

valer três mil cruzados , de que logo hou-

veram feu retorno de minha fazenda
, que

bem valia o que me deram , e mais.

1^ P, Porque déíies huma fentença contra Ef-

tevão Boccarro Alcaide mór de Ormuz , e

logo a revogaíles ?

R. EíTe poder tinha eu de V. A. pêra

condemnar, e abfolver quando fe ofFerecef-

femcoufas, que pareceíTem fermais feu fer-

viço fazello aíli.

P. Porque fízeíles com Diogo de Mello ,

que emprellaíTc dinheiro a ElRey de Ormuz
pêra pagar as páreas fobre hum traçado? E
porque mandaílcs tomar a Diogo de Mello

o traçado que tinha d'ElRey em penhor do
dinheiro ?

Couto. Tom. L P. //. F K.
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- R. Eu roguei a Diogo de Mello , que

cmprcílaíTe dinheiro a LlRey
,
porque fcm-

pre trabaliiei por V. A. fcr pago de fuás di-

\idas ; e fe o cllc jia por mal, pcrdce-me.

E qiianto a lhe tciTiar o traçado , elle eíla-

va empenhado por outras dividas
,
que El-

Rey de Orinuz devia a Pcrtuguczcs
,
pelo

que o mandei pôr cm mão do Feitor , até

ElRey mandar fatisfazer as dividas.

P. Porque nao mandaftes vir João de

Sant-Iago prezo comio eu mandava ?

R. V. A. não mie mandou que o pren-

áQ[[c , fenão que lhe nioftraíTe hum.a carta
,

que íbbre iífo me elcreveo , em que dizia,

lhe diíTeíTe de fua parte
,
que foIgaíTe de ir

pêra o Reyno
,
que V. A. lhe faria mercê ,

€ me encommendava o entragaíTe a hum Ca-
pitão de huma não

,
que feguramente o le-

vaííe
;
porque lhe não fofle feita alguma fem

razão 5 ou aggravo , e aííi o cumpri, e elle.

o acceitou com boa vontade , e foi-fe a Nar-
ílngua a empregar o feu dinheiro em pedra-

ria pêra fe embarcar , e lá foi roubado ^ e

ainda fica prezo.

F. Porque tiraíles o Galeão do rio de

Chaul
5
que eftava em guarda da pimenta ?

R, Aiandei-o levar pêra Goa pêra fe con-

certar, porque era velho ; e deixei na cof-

ta o Capitão mor do mar com quinze ve-

las
p
que nunca tantas aili andaram.
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P. Porque íiao foíles , ou mandaíles buC«

car os Rumes ?

R. Eu , Senhor , houve confelho geral de

I
cento e tantas peflbas

,
que votaram que não

' foíTe aquelle anno-, e o ieguinte levantaram-

fe os Capitães com as fortalezas , e não me
fizeram mantime-ntos , nem enxárcias : e du-

raram tanto as pendenças de Pêro Mafcare-

nhãs
5
que não tive tempo pêra me aparelhar

,

e com tudo mandei António de Miranda
com huma grofía Armada

,
que baftou pêra

efpantar os Rumes
,
que fez prezas , que for-

raram bem os gaftos.

P. Porque levaftes a gente de Cochim
pêra Goa ?

R. Porque comiam em Cochim os cru-

zados do cofre de V. A, , e em Goa comiam
do cobre : e por m.e parecer melhor que a

gente foíTe com o feu Governador, queel-

le ir fó: e aíli he bem que fe faça.

• P. Porque déíles licença a João Fozilhao

Francez
,

que foílb á Períia vender pedra-

ria ?

, R, Eu 5 Senhor, não tolhia aos mercado-

res ufaíTem de feu ofucio , e irem, e virem

pêra onde íizelTem feus proveitos
,
porque aC-

fi. ás fuás cuílas defcubriíTem terras
,
que não

era pequeno ferviço de V. A. E mais elle ti--

nha licença fua , e por feu Alvará lha dei,

por eile a não tomar por íi,

F ii P.
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i P. Porque déftes licença a Rax Xarrafo
pêra ir a Meca ?

: jR. Dei-lha
,
porque a tinha do Governa-

dor D. Duarte de Menezes , e uíou elle de
muita cortezia em ma pedir

,
que bem fe

pudera ir fem ella.

.- P. Porque perfeguiíles , e trataftes mal os
homens , que foram contra vós ?

R. Informaram mal a V. A. porque tal

nâo he 5 antes íiz tantos bens a todos os que
eílavam mal com.igo

, que os tornei meus ami-

dos pela^ventagem , e bom tratamento que
de mim receberam. E fe alguém fe queixou

de mim qiíe o maltrataíTe , eu darei a ra-

zão porque o fiz.

P. Porque não quizeíles ouvir a D. An-
tónio da Silveira as coufas

,
que vos queria

<3izcr de noíTo ferviço?

. R, Defezo he em Direito
,
que a teílemu-

nha que fe convidar , não feja ouvida , e el-

le era homem que tinha dito a outros
,
que

não queria que me revolveíTem a terra : e eu
prefumi

, que queria elle fazer o contrario.

E fe elle alguma coufa tinha pêra me dizer,

elle o diílera a V. A,
P. Poraue não tivefies a Direito o Ca-

mareiro d'ElRey de Ormuz
,
que foi degra-,

dado com outros Mouros ?

P. Ajuftiça, que aquelle Rey faz com o
feu Guazil , não lhe devem voíías juílijas de

ir
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ir á mao fem o clles pedirem , e requere*

rem de voiTa parte j e pois clles tem poder
de degradar, e matar, ir-lhes á máo he le-

vantar aterra, e são uniões por couías
,
que

não tocam a voíTo ferviço. Qiianto mais
,
que

eíTe Camareiro merecera mor pena
,
porque

elle , e dous Portuguezcs foram a furtar , e

os Portuguezes juííicei-os por ladroes ; e me-
lhor o fizera ao Mouro fe não olhara ao
mais.

P. Porque déíles em cafamento a Capi-

tania de Goa a voíTa íilha com António da
Silveira ?

R, Eu não lha dei fenão por elle fer mui
bom Fidalgo, que o merecia mui bem, por

ter gaitado na índia mais que nenhum ou-

tro. E então ninguém a merecia melhor que
elle.

• P. Porque déftes Cochim a D. Vafco
Deça , e a não déíles a outro de mais me-
recimentos ?

R, Porque eu fabia que eí{'€ Fidalgo fev-

vio muito bem V. A. em Cafím , onde gaf-

tou todo o feu cafamento. Era cafado , e com
filhos , e eu tinha regimento de V. A. em
que mandava proveíTe os Fidalgos. E ha-

vendo refpeito a tudo ^ e a elle ter prova-

do fer muito parente dos Reys de Portu-

gal 3 lhe dei iíto
,
porque o merecia muito

bem.
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. P. Porque deshonraftes Vicente Pegado

,

por vos dizer coufas que cumpriam a nofíb

iervico ?

R. Eu 5 Senhor, nunca lhe vi dizer ccu*

fa que cumpriííe a ferviço de V. A. , mas fem-

prc a contrario
,
porque íempre foi media-

neiro em pendenças ; e porque diílo o re-

prehendia muitas vezes , e de acceitar tantos

convites
,
que nao era de feu cargo , dizia

que o deshonrava.

P. Porque prendeftes os Fidalgos que vos

diíTeram
,
que vos puzeíleis em juíiiça com

Pêro Mafcarenhas ?

R. Prendi-os
,
porque elles mefmos foram

em confelho de eu prender Fero Mafcare-

nhas 5 e elles foram os que irjc levantaram

por Governador , e depois por peitas que

lhes promettêram , fe tornaram a defdizer , e

juraram outro por Governador , tendo-mc

jurado a mim. E por evitar mores uniões

,

que claramente fe ordiam , em que não po-

dia deixar de haver muitas mortes fe anda-

ram foltos 5 os prendi.

P, Porque pagaíles aos homens feus or-

denados em cobre ?

J^. Eu fempre os paguei como V. A. man-
da em feus regimentos

,
que fe paguem aos

quartéis, e fe algum dava fobejo , era por

fatisfazer aos homens , e os ajudar ao fervi-

jo , como V. A. faz nas Armadas defle Rey-
no

,
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no
,
que a muitos manda pagar quartéis a-

diantados com fianças
,
porque fem eíTas aju-

das os homens perecem , e por iíTo fogem,

E prouve a Deos que vos cahiíle nefta cul-

pa , c a elle prouvéíle que vos cahinTcm ro-

dos os Governadores
,

que nao haveria na

índia tantos Portuguczes feitos Mouros
,
que

depois pelejam muito valentemente contra

nós 5 e en finam aos Mouros muitas coufas

que nao fabiam : a fora a fer o que fiz o
mor defcargo da confciencia

,
que a V. A.

podia fazer. E tinha eu , que eíTe era hum
dos miO]'es fer viços que tinha feitos , e pêra

me V. A. fazer muita m.ercê por elle.

P. Porque fizelles mercê a Simáo de Mel-
lo de cento e trinta pardaos ?

R. Se foi feita mercê a eíTe Fidalgo , a

mim me parece que feria de mor quantia ,

porque mais merecia
,

porque fempre foi

Capitão , e deo de comer a muita gente : e

algumas vezes foi Capitão mor de Armadas
,

em que fempre deo de fi muita boa conta,

E eu acerca das mercês fui tão regiílado ,

que em quatro annos poderia dar por man-
dado de V. A. trinta e dous mil cruzados

,

(como fe verá pelo livro do Secretario
,
) e

do meu caixão fiz mercê de mais de qua-

tro mil e quinhentos cruzados
,

por fuller

homens que muito m^ais mereciam.

P. Porque défles a Simão de Soufa a Al-

çai-
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eaidaria da Sunda , havendo na índia outros

Jiomens de mais ferviço ?

R. Ao tempo que iíío dei a Simão de

Soufa 3 nao achava homem que lá quizcíle

ir , e clle fe oíFerecco com oitenta homens
que trazia de Portugal , e mores cargos car

biam nelle. E V. A. me cfcrevia
,
que o pro-

veíTc nelle , lembrando-me feu pai Duarte

Galvão , e dous irmãos
,
que morreram na

índia. E por ao prefente não haver com
que o proveíFe , me mandava que o lizeíTe

eu , e por iíTo lhe dei aquelle cargo
,
que

elle não logrou.

P. Porque mandaftes vir prezo RaxXar-
rafo de Ormuz , e depois o íoltaíles ?

R. Porque o tinha Diogo de Mello pre^

7.0 , e tanto que o foube , mandei por elle

pêra o ter o inverno na índia . por ver que

aíTento tomavam as çoulas de Ormuz com
fua prizão : e vindo o verão

,
puz fuás cou-

fas em juíliça com os Officiaes de V. A.

,

Capitães , e Cavalleiros , e foi julgado fe

tornaííe pêra fua cafa , e foíTe entregue de

feu ofRcio. Eíla fentença , e affignados de to-

dos fe acharão nos meus papeis.

P, Porque íizeíles mercê de dinheiro a

Diom de Mello ?

R. EíTe Fidalgo foi á índia por Capitão

de Ormuz , e o Governador D. Duarte não

ihe quiz dar eiiibarcajão como era obriga-

do,
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<io , e elle affretou por mil cruzados. E por-

que V. A. era obrigado a lha dar , e clle

ih Jiouve nas pendcnças d'EIRcy de Orinuz

muito a ferviço de V. A. , havendo refpei-

to a tudo , lhe fiz mercê deíTe dinheiro.

Acabadas eftas perguntas , o mandou EI-

•Rey levar outra vez ao Caílello , donde íe

livrou y mas a fiia íentença não a achámos

neíle Eílado , nem quem delia nos foubeíTe

dar informação : fomente o que atrás temos

dito, fercondemnado nos ordenados dedous
annos da governança pêra Pêro Mafcare-

nhas. O que nilto paíTòu mais fe verá na

.Chronica d'ElRey D. João o Terceiro, de

cuja cíTencia são cilas couíàs.

C A P I T U L O IX.

De como António da Silveira dejiruio as
Cidades de Surrate , e Reynel , e outras

Vilias , e povoações : e do que aconte-

ceo a Diogo da Silveira Capitão

mor do Malavar ejie verão,

PArtido António da Silveira de Goa com
a Armada , entrou na enceada de Cam-

baya pêra fazer toda a guerra que pudefle

áquelle Reyno , como levava por regimen-

to. E chegando á boca do rio de Surrate ,

que he maior de toda aquella enceada , e de

liiór trato , e çommercio ; cm que havia po*

voa-»
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voaçóes mui ricas , onde concorriam merca-
dores de todas as partes da índia , determi-

nou de dar alli hum papo quente a íeus Tol-

dados
,
porque com maior goílo profeguií-

fem na guerra
,
porque a principal parte da

vitoria eftá em homens contentes , e fatisfei-

tos. E a [Tentando com os Capitães dar na-

queila Cidade , deixou na boca do rio os

navios maiores , e com os de remo entrou

pelo rio acima , e de huma , e d'outra ban-

da foi pondo a fogo , e ferro muitas po-

voações que havia por ambas as partes
,
por-

que tudo fe defpovoou logo tanto que vi-

ram a Armada ; e íeus moradores fe reco-

lheram pêra a Cidade de Reynel
,

que cf-

tava pelo rio acima quatro léguas , íituada

da banda do Ponente , em hum campo mui
rafo , affaílado da borda d^agua hum tiro de

falcão. Chamou-fc de Reynel
,
porque foi

alli fundada pelos gentios Reyneis ,
que já

foram fen hores de todo o Reyno de Cam-
baya , e então era povoada de Mouros Nai-

tias
,
grandes ladroes , e coíTairos

,
que he

a mais baixa cafta dos que feguem a lei de

Mafimede j ufam a arte do mar , e todos sao

marinheiros , Pilotos , e Meílres : feguem os

Árabes em fua feita , e por eftes entrou a-

quella falfa lei de Mafamede naquelle Rey-
no de Cambaya , e dalli fe femeou por to-

da a índia, e por todo o Oriente, aíS no5

Rey.
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Reyaos dns terras firmes , como nos das Illias

de Samatni
, Jaoa , Borneo , Banda , Aíalu-

co , e rodas as mais aonde chegavam com
ilias náos , que como homens zeioíbs da fal-

ia ieita , fazendo fuás fazendas ,
pregavam, fua

lei , a que converteram infinidade daquelles

idólatras , e gentios. E tornando á noÕa Ar-

mada-: os naturaes de Reynel , tanto que ti-

veram delia rebate pelos que hiam fugindo

de feu açoute , fabendo a deilruiçâo que hiam
fazendo , acudiram com m.uita preíleza a fe

foniíicar , ordenando nas bocas das ruas tran-

queiras de m.adeira , e na praia na parte da

defembarcaçáo outras muito fortes ,
que guar-

neceram de muitas peças de artilheria , lan-

çando-fe quatrocentos de cavallo fora pêra

defenderem a defembarcaçáo aos nofios
,
que

hiam pelo rio acima com a marc ató chega-

rem de fronte da Cidade , donde lhes atira-

ram muitas bom/bardas , de que nfio recebe-

ram damno algum. António da Silveira or-

denou 3 Armada em duas partes pêra deí-

embarcarem em diíFerentes lugares ; e che-

gando-fe bem aterra, varejaram com os fal-

cões a praia de feição
,
que fizeram recolhei*

os de cavallo; e pondo logo a proa nella,

faltaram os noíTos , lançando diante quatro-

centos efpingardeiros
,

que fe puzeram em
hum efquadráo , até defembarcar toda amais
gente ^ e fendo commetiidos dos de cavai'-

lo.
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lo , os fizeram afFaftar com morte de muitos.

Poftos os noílbs cm terra , fez o Capitão mor
deus elquadróes , dando hum delles com a

dianteira a Manoel de Soufa , filho de hum
irm.ão do Prior de Rates , mancebo de gran-

des penílimentos , ficando o Capitão mor
com o outro , em que levava a bandeira de

Chrifto. Manoel de Soufa arremetteo com
as tranqueiras com grandes gritas chaman-
do por Sant-íago , defcarregando fua arca-

buzaria nos que a defendiam
,
que por hum

grande efpaço fizeram brava renitência ; mas
não podendo foíírer mais o cílrago que os

nofibs nelies fizeram , largando tudo fe re-

colheram á Cidade. Os noíTos os foram fe-

guindo até darem com as tranqueiras das

bocas das ruas , e com aquella fúria com que

hiam
,
pondo-lhe os peitos , aboh"oáram por

tudo até as cavalgarem. , e entrarem a Cida-

de , em que fizeram grandes eilragos. Os ini-

migos como hiam de vencida , não paran-

do dentro, foram atraveíTando por ella , e

varando pela banda do ferrão , ficando a Ci-

dade em mãos dos noíTos com todo o feu

recheio. António da Silveira chegando ã en-

trada da Cidade
5
porque não aconíeceíTe al-

gum defarranjo , fez alto com. a bandeira de

Chriíio , e tocou caixa a recolher , o que to-

dos logo fizeram. E lançando efpias fora ,

fabendo ferem os inimigos recolhidos , e que

tu-
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tudo ficava defpcjado , entrou a Cidade , man-

dando alguns Capitães tomar as entradas del-

ia pela banda do íertao pêra maior íegu-

rança , e mandou aos loldados que a faqueaf-

lem muito francamente , o que clies come-

çaram a fazer, entrando pelas cafas que eí^

tavami maciíTas de fazendas
,
que efcaláram ,

c roubaram ás fuás vontades. E foi facco tão

groíTo de dinheiro , marfim , roupas finas ,

drogas , e outras mercadorias
,
que não baC-

taram os navios pêra a quarta parte delle :

e tudo o que fobejou mandou António da

Silveira queimar na praia , como também Ib

fez á Cidade , com todo o mais recheio ,

que era muito groíTo, que toda ardeo com
efpantofos terremotos ; e a artilheria das tran-

queiras
, ( que era muita ) por não haver em

que a embarcar , a mandou o Capitão mor
lançar no pego do rio

,
que foi mui gran-

de perda pêra os inimigos
,
porque era to-

da de bronze. E aíFi fe poz o fogo a vinte

nãos que alli eílavam , e a muitas Cotias car-

regadas de fazendas , miantimentos , e ma-
deira : e foi o damno tal

,
que não perdoa-

ram os noíTos ajardino , hortas
,
quintas miui-,

to ricas 5 e frefcas
,
que eílavam ao derredor

da Cidade : o que tudo ficou tão aíTolado ,

que não fe enxergaram mais que carvões ,

e cinza : ifto poz muito grande efpanto , e

terror em todos os naturaes. António da Sik
vei«
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veira como teve tudo aliciado , fahio-fe pêra"

fora com ília Armada carregada de defpo-

jos 5 e foj correndo por toda a coda de Da-
mão até A ga caim , dando cm todos os lu-

gares , e Villas com tanta prefteza , e cruel-

dade
,
que parecia liumi raio aííolador, que

andava fobre aquellas terras
,
queimando ,

dcílruindo ,. cativando iium grande numero
de gente , de que fe chufmáram as nolTas Ga-
lés. Em quanto eílas coufas paliaram , fucce-

deo hum a deígraça mui grande a Francifco

Pereira de Bcrredo Capitão de Chaul , e foi

,

que tendo o Tanadar de Chaul guerra com
os Capitães d^ElIley de Csmbaya feus vizi-

nhos
,
que lhe entraram por íeus limites , e

demarcações , fazendo-lhc mui grandes da-

innos; pelo que llie foi forçado foccorrer-fe

a Francifco Pereira Capitão de Chaul , fa-

2endo-lhe requerimentos
,
que pelo contrato

das pazes cftava obrigado a lhe dar foccor-

To , e ajuda contra fcus inimigos : que fciii

ter licença do Governador , ajuntando cen-

to e cincoenta de pé , e quafi vinte de ca-

vallo , ein companhia do Tanadar de Chaul
com a fua gente , foram bufcar os inimigos

dalli a m.ais de liiima légua
,
que eram mais

de duzentos de cavallo , e deus mil de pé:
que vendo os noílos ferem tão poucos

,
por-*

que hiam na dianteira , arremettéram com eU'

ks^ e poílo que nos primeiros encontros fi-*

ze-
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zeram os noíTos mui grande rcfiílencia , ma-
tando , e derribando muitos, todavia como
o número era tao deíigual , e de ventagcm

,

e o Tanadar com os feiís fe poz logo em
desbarate , ficando os nofibs tendo o pezo

da bataJha , carregando o poder todo íobre

elJcs , os romperam , e puzeram em fugida

,

matando muitos , lalvando-fe Franciíco Pe-

reira com mui grande trabalho , e rifco. EC-

ta deígraça lentio tanto o Governador ,
que

o mandou levar prezo pêra Goa. António da
Silveira

, que eflava no rio de Bombaim , tan-

to que foube deíle negocio
,

que lhe logo

chegou , acudio a Chaul com toda a Arma-
da , com cuja chegada os inimigos fe reco-

lheram. E por concluirm.os com as coufas

dcfte verão de António da Silveira , elle íc

deixou andar por aquella coíla o reílo do ve-

rão , fazendo cruel guerra a Cambaya , até

fer tempo de fe recolher a invernar a Goa,
aonde o deixaremos por continuarmos com
Diogo da Silveira Capitão miór doMalavar.

Andava eRe Capitão por aquella cofta

fazendo guerra aos Mouros ; e vindo-fe o
Governador recolhendo pêra Goa , depois

de dar expediente ás náos do Reyno , dei^

xou-lhe hum regimiCnto
,
que fe fcííe a Ca-

lecut ver com o Çamorim a tratar fobre

o negocio das pazes , com que a Cochim
O mandou apalgar. Diogo da Silveira foi-»
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fe pôr fobre aqiiella bahia com toda a Ar-
mada , e mandou vifitar o Çamorim , e fa-

ber dclle o modo que queria ter nas pazes

,

que mandara commercer ao Governador. O
Çamorim recebeo cíle recado mui bem , mof-
írando grandes deíejos de amizades , man-
dando-! he dizer , que Tua vinda foííe boa

,

que logo lhe refponderia ; e na verdade elle

deíejava muito de acabar a guerra comnof-
co

5 porque lhe nao vinha bem delia ; mas
como os Mouros por quem fe elle gover-

nava eram noíTos inimigos mortaes , bus-

caram todos os modos pêra eílorvarem as

pazes como fizeram , traílornando o Çamo-
rim de forre

,
que quando Diogo da Silvei-

ra efperava por boa refpofta , lhe acudio

com defpropofitos bem grandes , de que el-

le tomado , ordenou de lhe queimar a Ci-

dade. E fallando com alguns marinheiros

noíTos , commettendo-os que foílem em fe-

gredo áquelle negocio , enfaiando-os de co-

mo o haviam de fazer , contentando-os pêra

íííb bem , oíFerecêram-fe pêra o que elle pre-

tendia. Diogo da Silveira mandou aíleftar a

artilheria de toda a Armada na frontaria da

Cidade , e hum dia de madrugada fe foram

a terra certos marinheiros em huma alma-

dia mui pequena , e apartando- fe
,
puzeram

fogo á Cidade da banda do mar com pa-

iiçilas de pólvora ^ c como as cafas eraríi de-

fo-
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folhas de palma feccas , e o vento varejava

do mar , aíli fe ateou , que parecia hum di-

luvio de fogo 5 recolhendo-fe os marinhei-

ros á almr.dia. A gente da Cidade faltou fo-

ra das cafas acudindo pêra apagar o fogo
,

e andando todos apinhoados , defcarregou a

noíía nrtilheria em meio delles , efez por to-

da a Cidade hum notável eílrago. O fogo
foi crefcendo , e fempre fe confumíra toda ,

fe o vento nao acalmara ; e pela muita dili-

gencia que íb poz , o apagaram , ficando to-

davia duzentas cafas feitas em cinza. Acaba-
do efte negocio , de que o Çamorim ficou

muito affrontado 5 repartio Diogo da Silvei-

ra fua Armada pelas bocas das barras dos

rios principaes por onde coftumavam fahir

fuás náos pêra Meca ,
pêra lhe impedirem a

Yiagem
, (que he a maior guerra que felhe

podia fazer
, ) como de feito não puderam

lançar nenhuma fora , no que todos recebe-

ram mui grandes perdas
,
pelo que os puze-

ram em grandes necellidades. E paííado o
tempo da navegação , ajuntou o Capitão mor
fua Armada , e fe foi recolhendo pêra Goa ;

e porque já hia avifado
,

que o fenhor da
Cidade de Mangalor , vaíTalIo d'ElRey de
Bifnaga

, que eraam'go doEílado, manda-
va fazendas do Çamçrim em fuás náos pe-

X2i Meca , o quiz caíligar por iíTo : e entrou

aquelle rio de madrugada, fem fe osdater-
C outQ. Tom. L P. //. G ra
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ta recearem de coufa alguma ; e chegados

ú Cidade , defembarcáram logo nella , e a com-
nietiêram ,

pondo-lhe o fogo por muitas par-

tes. E poflo que logo acudiram os inim-gos ,

e fe puzeram em defensão , tanro apertaram

os noííos com. elles
,
que com mortes de mui-

tos os arrancaram da Cidade , ficando os nof-

fos no meio delia , m.andando-a efcalar
,
quei-

niar 5 e aíToIar, achando-fe muitas fazendas

de que fe os nolTos carregaram bem ^ c as

principaes foram , coral , cobre , azougue

,

Toupas finas , de que fe abarrotaram os na-

vios todos. Acháram-fe na Cidade perto de

feíTenta peças de arrilheria , as mais delias de

bronze
,
que o Capitão mor mandou reco-

lher 5 e depois de não haver que queimar,

por tudo íer feito cinza, cortaram todos os

palmares , e fazendas
,
que havia derredor

da Cidade , deixando tudo tão efcalado , e

deílruido
,
que muitos annos não tornou a

feu primeiro eílado , e com ifto feito fe re-

colheo a Goa. O Governador defpachou no
cabo do verão todas as coufas que haviam

de ir pêra fora , Gonçalo Pereira Fidalgo

,

mui bom Chriílao , e muito bom Cavallei-

ro
5
pêra a Capitania de Maluco , de que era

provido , dando-lhe hum Galeão , e ourros

navios, e muitos provimentos , aíli pêra Ma-
luco , como pêra Malaca

,
proveo Ormuz

,

Cananor, Cochim. Eíle Abril veio a Goa
Mar-
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Martim AfFonfo de Mello Juzarte com oá

Portuguezes
,
que com elle foram cativos de

Codavaícao
,
que foram refgaiados por or-

dem de Lopo Vaz de Sampaio
,
que a iíTo

mandou Coge Sabadim
,
que os refgatou por

três mil cruzados
,
que o Governador lhe

mandou pagar mui bem , e recebeo aquelle

Fidalgo com muitas honras, fazendo-lhe mer-
cê de dinheiro a elle , e a todos os que com
elle vieram pêra fe veftirem , e remediarem

:

e com iíTo fe ferrou o invefnv'^.

CAPITULO X.

Das coufas que aconteceram no Eflreito da
mar Roxo : e de como Moftafd Baxd , e

ElRey de Xaelforam cercar a Cidade de

Adem : e do que aconteceo a Heitor da
Silveira naquelle LJlreito , e chegou a
Adem , e favoreceo aquelle Rey ^ e o fe^
tributário ao de Portugal,

NO principio defta Década dêmos lar-

__ ga conta da Armada que ••<>' Turco
mandava contra os Portuguezes , '<5ue não
houve effeito pelas defavenças d-e feus Capi-

tães , e morte do feu General ; e de como
Moílafá fobrinho do Baxá morto lançara

ínão de toda fua caía , efcravos , thcfouros ,

e em íinco galés fe fora pêra fora do Ef-

treito
,
por onde andou até António de Mi-

G ii ran-
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randa fe recolher , ficando fazendo guerra ao

Rey de Adem 5 em favor d'ElRey de Xael

,

como já atrás dilTemos
,

que andavam em
guerras travadas. E já o verão que António

d.a Silveira foi ao Eílreito , fe valeo o Rey
de Xael de Moftafá contra o de Adem. E
profeguindo na guerra , os mandou chamar a

Xael para juntos a fazerem. E vendo-fe to-

dos , tratou com Moílafá conquiílarem aquel-

]e Reyno , fazendo entre li feus partidos :

pelo que defembarcáram fua artilheria , the-

fouros 5 munições, e gente, e ambos entra-

ram pelas terras dè Adem , fazendo-lhe toda

a guerra que puderam , no que gaíláram ef-

te anno paíTado. E nefte em que andamos
sjuntando exércitos demais de vinte mil ho-

mens 5 tornaram a por cerco a Adem pela

banda do fertao , onde nzeram fcus vallos , c

trincheiras , e aíTeftáram a artilheria que Mof-
tafá tortiou das galés , e começaram a bater

aquella Cidade mui rijamente , mandando-lhe

tomar .os paíTos todos
,
porque lhe não pu-

deffe entrar coufa alguma de provimentos
,

com o que puzeram aquelle Rey em tama-

nho aperto
,
que íem dúvida fe perdera, fe

não chegara aquelle porto a noíTa Armada,
de que' era Capitão Heitor da Silveira

, que
como atrás diílemos , o Governador Nuno da
(Dunha defpedio de Goa primeiro que fe par-

tiíTe pêra .Goçhim,, que le foi pôr a níonte

^ ., : , de
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de Fclix , onde as náos que vam pêra o EC-

trcito de Meca vam demandar. Al li lhe vie-

ram cahir n:is mãos algumas náos de Mou-
ros carregadas de pimenta, drogas, e rou-

pas
,
que foram commettidas dos noíTos na-

vios ; e porto que fizeram bem de reíiftencia ,

foram entradas , e aíToladas , não deixando

de cuílar fangue de alguns que fdi iram bem
feridos. E paliando as fazendas aos Galeões

da Armada , deixáram-fe andar naquella pa-

ragem até fim de Março , em que fe haviam
de recolher a invernar a Ormuz , como le-

vava por regimento. E fazendo-fe á vela com
as náos de preza , chegando ao porto de

Adem, furgíram , havendo féis mezes que a-

quella Cidade eílava de cerco. Sabendo Hei-

tor da Silveira o aperto em que eftava , man-
dou vifitar EiRey , e dizer-lhe

,
que por fa-

ber o trabalho em que eftava o vinha foc-

correr com aquella Armada , cheia de mui-
tos 5 e valerofos foi dados , todos com mui-
to grande deíejo de fe arrifcarem por feii

ferviço a tudo : que elle eftava alli preftes

pêra o favorecer , e ajudar naquella guerra

,

e que eftiveííe de bom animo
,
porque elle

o ajudaria a lançar os Turcos fora da rer-

ra
,
porque feria muito grande damno de to-

da Arábia metterem pé cm alguma parte dei-

la
,
porque eram gentes infames , e cruéis

y

e onde quer que chegavam ufavam grandes
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tyrannias , e não guardavam fé , nem pala-

vra a peíToa alguma. lílo lhe mandou dizer,

porque fc eftiveíTe abaliado pela ncccíUdade

em que eílava a alguma couía , o riraíle de

iba determinação , com lhe rcpreíentar os

Turcos de maneira
,
que lhe ficaíTem ódio-

ibs 5 e avorrecidos. ElRey que eílava medro-
fo 5 e atemorizado , eftimou muito os olFe-

recimentos de Heitor da Silveira , mandan-
do-lhe muitos agradecimentos , e dizer-lhe

,

que pois ofoccorria em tal tempo, que d-
le por fe não moílrar ingrato , fe queria fa-

zer vaíTailo d'ElRey de Portugal , com as

condições que foíTem jullas
,

pêra lhe ficar

alíi mor obrigação de o ajudar , e favo-

recer : que mandaíTe a elle huma peflba

pêra aíTentar as pazes , e contratos. Heitor

da Silveira mandou logo hum homem de

recado , com apontamentos , e poderes pê-

ra alTentar as pazes , que foi bem recebi-

do. E praticando com ElRey fobre aquel-

le negocio , concluíram os Capítulos fe-

guintes.

Que ElRey de Adem fe fazia vaíTallo

d'ElRey D. João de Portugal , e de todos

feus defcendentes 5 com dez mil pardaos de
ouro de páreas cada anno , de que logo en-

tregaria mil e quinhentos ,
(como entregou)

pêra com elles fe fazer em Ormuz huma co-

roa de ouro pêra ElRey, que íè lhe man-
da-
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daria nas primeiras náos , em primícias da-

quelle tributo.

Que as náos d'ElRey de Adem , e de

feus mercadores
,
poderiam livremeiite nave-

gar pêra todas as partes que quizeíTem , ti-*

rando pêra Meca , fem noíías Armadas en-

tenderem com ellas. E diílo diz Caftanheda ,

que íe fizeram papeis
,
que nós bufcámos bem

nos Cartórios da índia , de que nao adiá-

mos rafto 5 nem no livro do Feitor deíla Ar-^

mada
,
que todo corremos , nem no do Fei-^

tor que então era em Ormuz achámos car-

regados eíles mil e quinhentos cruzados , on-.

de era obrigação eílarem receitados : por on-

de não fabemxs onde eílá a verdade difto
,

mais que acharmo-Jo em algumas lembran-

ças de mão , e referido em Caftanheda , que.

concorreo nefte tempo , e nao havia de e&
crever fem fundamento.

E tornando á noíTa hiftoria , os Turcos
tanto que alli viram a noíTa Armada , levan-

taram logo o cerco , e fe foram pêra Xael

,

porque não foíTem os noíTos tomar-lhe a fua

Cidade. Heitor da Silveira tanto que teve

novas difto, que lhas enviou ElRey , man-
dou-lhe pedir licença , e a defpedir-fe del-

ia , e deo á vela pêra Ormuz , deixando al-

li hum navio de remo
,

pêra fazer arribar

as náos áquelle porto , de que era Capitão

IiumFoão Carvalho ; ficando em Adem al-

guns
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guns Portuguezes

,
que fe quizcrain fazer

mercadores. Chegou a Armada a Ormuz on-
de invernou , e quaíi meio do inverno faíe-

ceo Chriílovão de Mendoça Capitão daquel-

tâ fortaleza , e fuccedeo Belchior de Soufa ,

por huma Provisão que lhe deixou Nuno
da CunJia. Partido Heitor da Silveira de A-
dem j chegou áquelle porto huma náo de
Portuguezes carregada de fazendas ; e como
aquelle Rey tudo o que fez foi com medo

,

e necefíidade , tanto que fe vio defaíTombrado

aíli da noíTa Armada , com.o da dos Tur-
cos ,

quiz-fe pagar dos mil e quinhentos par-

daos que dera , e lançou mao dos mercado-

res 5 e fazendas , mandando cortar as cabe-

ças a todos ; e aíli tomou o navio de remo

,

e mandou matar todos os que nelÍQ anda^*

vam.
CAPITULO XL

Das coufas que aconteceram em Maluco
entre Portuguezes , e Caftelbanos : e de

como D, "Jorge de Menezes o cercou na
fortaleza de Tidore , e fe deram a par-

tido , com condição
^
que fe fahiffem da--

quellas Ilhas,

TEmos deixado as coufas de Maluco em
tregoas quebradas entre os noíTos , e os

Caílelhanos
, que de trezentos que eram

, já

nâo havia mais de cento ,
porque os mais

gaf-
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gaitou a terra , e as enfermidades caufadas

das dcmazias a que fe deram. Eíles tornaram

a reedificar , e fortalecer os baíHôes , e for-

tes
,
que Martim Inhegues fabricou Ibbre a

bahia daquella Cidade , em que fe recolhe-

ram
5
porque também fe não fiavam da gen-

te da terra , tanto que fe defcuidaiTem. E co-

mo eftavam já defpezos , viviam com traba-

lho , e eílavam tão enfadados , e não menos
o eftavam os noííos em Ternate

,
porque de

nenhuma parte viam vir-lhes foccorro , nem
da índia , nem de Malaca , eftando com os

olhos longos efperando por D.Jorge de Caf-

tro
,
pêra ver fe lhe trazia algum de Banda,

onde tinham ido , porque haviam que na

índia fe não fazia conta daquellas Ilhas. O
que os tinha poftos em muito grande def-

confiança , porque totalmente eftavam faltos

de tudo , e na fortaleza não havia mais de
cento e vinte homens. De maneira

,
queaílim

os noíTos , como os Cafteihanos , eftavam

em hum eftado tão miferavel
,
que fe os na-

turaes daquellas Ilhas quizeram entender nel-

les , faciliíílmamente puderam extinguir am-
bas aquellas nações. Mas como todos efta-

vam com o olho no grande interefte que
docommercio de huns , e de outros tinham,
não fe lhes entrou nunca efta imaginação

,

antes parecia que por elle os amavam mais

do que fe amavam Portuguezes , e Cafteiha-

nos ,
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nos, fendo de huma mefma Lei , e tão con-

juntos per natureza , e parentelco
,
que qua-

íi eram huns : e cada Rey daquelles eftava

tão ociofo do que tinha em feu Reyno
,
que

haviam que os ares lhos furtavam. Nefte tem-

po chegou D. Jorge de Caftro
, ( que como

atrás diíTemos foi á Ilha de Banda ver fe

achava alguns navios noíTos
,
pêra tomar al-

guns provimentos , e gente
, ) que nada trou-

xe
5
porque alguns que achou de mercado-

res Portuguezes , zombaram delle , e não lhe

quizeram dar fuás fazendas
,
por quão mal

os Vifo-Reys , e Capitães pagavam as que

lhe davam pêra fuás neccílidades. Em quan-

to efteve em Banda , ElRey de Tidore man-
dou alguns homens feus em companhia de

alguns Caílelhanos áquellas Ilhas a felicitar

commercio , e amizades delhis pêra ElRey
de Caftella , engrandecendo-lhe fcu eílado

,

grandeza , e poder , c abatendo no de Por-

tugal 5 e quaíi que tiveram convencidos to-

dos aquelles Bandezes a feguirem a parte de

Caílella : o que não bailou com o Rey de

Bachão, (com que mettéram multo cabedal

nefte negocio
, ) pêra deixar o ferviço d'El-

Rey de Portugal , e amizades dos Portugue-

zes , o que fez ao contrario do Rey deGei-

Jolo 5 que fe lançou á parte de Caílella , e

os favorecia na guerra contra os Portugue-

zes. Suçcedeo nefte mefmo tempo arribar a
náo
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íiáo de Álvaro de Sayavedra
,
que atrás dei-

xámos partido de Tidore pêra a nova Hef-
panha , carregada de cravo ,

que por infor-

túnios que no inar teve , e enfermidades que

deram em todos , faleceo elle , e a mor par-

íe da gente , e a náo com poucos que lhe

ficaram , tornou a arribar ás ilhas de Malu-
co 5 e não pode tomar fenao o porto de Ca-

mafo da Ilha do Moro. Diílo foi logo Dom
Jorge de Menezes Capitão de Maluco avi<^

lado 5 c armando algumas Corocoras , e na-

vios
,
que havia na fortaleza , embarcando^

fe com alguns Portuguezcs , e Cachil D^-»

roes com trezentos Terna tes , deo comfigo

no porto de Camafo , onde os Caílelhanos

eílavam perdidos, e desbaratados, que logo

fe entregaram a D. Jorge .,
e elle os trou-

xe com fuás fazendas pêra a fortaleza , on^

de os mandou curar , e agazalhar muito

bem 5 mandando Fernão de la Torre pedir-?

lhos , a que elle não refpondeo a propoíito^

Ifto conta o Clérigo Francifco Lopes de Go-
mara na fua hiftoria das índias , e de Mé-
xico , foi. 282. por bem diíFerente maneira,

e muito fora da verdade ;
porque diz

,
que

D.Jorge cativou eíla gente em Malaca , on-

de ella fora ter , e que dous annos tivera to-

dos em cárcere , em que morreram dez Hef-
panhoes , fendo a verdade o que temos con-

tado ^ e D. Jorge de Menezes tratou tão

bem
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bem eftes Hefpanhoes , como fe foram pró-

prios naturaes : nem cllcs daquelia arribada

foram a Malaca, nem foi D.Jorge de Caf-
tro o que os reteve , fcnao D. Jorge de Me-
nezes j e o Reverendo Padre foi mal infor-

mado 5 OU teve pouco efcriipulo de alevan-

tar aos Portuguezes efte aleive. Qnafi neíla

mefma conjunção fe travaram alguns Senho-
res da Ilha do Moro em guerra huns com
os outros , ao que acudio EÍRey de Tido-
re , e feu irmão Cachil Radé com fua Ar-
mada a favorecer feus alliados , e amigos
contra os dos Portuguezes ; e em fua com-
panhia mandou Fernão de la Torre cinco-

enta Caftelhanos
,
pêra que viíTem aquelles

Reys 5 com. quem eftava confederado , o co-

mo acudiam a favorecellos. Difto foi logo
avifado D. Jorge de Menezes ; e fabendo
que em Tidore não ficaram mais que qua-

renta , ou cincoenta Caftelhanos , determi-

nou de dar naquella Ilha , não defcubrindo

a peflba alguma fua tenção , e fez preftes al-

gumas embarcações
,
pedindo a Cachil Da-

roes
,
que o acompanhaíTe com fuás Coro-

coras
,
porque determinava de ir pelejar com

a Armada de Tidore , e de Geilolo
,
que

andavam fora , o que elle fez com a melhor
gente que tinha. E D. Jorge de Menezes
entregando a fortaleza a Gomes Ayres coiri

yinte Portuguezes , embarcou-fe , levando

to-
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todos os mais de Tcrnate , cuidando todos

que Ília bufcar o inimigo. E íem dar con-

ta a ninguém defua tenção, fc fez na volta

de Tidore , onde chegou de madrugada , c

defembarcando em terra fem íer fentido, com-
metteo a Cidade , onde não achou quem lha

defendefle , mandando logo pôr a ferro , e

a fogo tudo. ElRey que era moço , com al-

guns que o feguíram , acolheo-fe pêra a fer*

ra , e eíleve muito perto de fer cativo. Dom
Jorge não fe fahio da Cidade até a deixar

toda aíTolada , e feita cinza ; e como não

teve que fazer , foi pôr cerco ao forte em
que eftavam os Caílefíianos , a quem man-
dou requerer que fe entregaíTem

,
que die

os deixaria ir livremente sãos , e falvos

com fuás armas , e fazendas , e não quizef^

fem que terras de gentes tão barbaras como
aquelias foíTem banhadas com íangue Chri-

fião : e que era mui grande efcandalo pêra

todo o Mundo 5 fendo de huma mcfma Lei

,

e quaíi naturaes , eftarem tão divididos , e to-

marem armas huns contra outros em meio
de inimigos

, que defejavam de lhes beberem
o fangue : que o Imperador não fe havia de
haver porfenndo difo, nem do direito da*-

quellas Ilhas ficar nas armas , fenao na ra-

zão 5 e na juftiça. A efte recado- refpondea
Fernão de la Torre com palavras mui fa«

berbas , e arrogantes : pelo que D. Jorg«
man-
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mandou defembarcar algumas peças de ar-

tilheria , c aíTeílallas na parte que lhe me-
lhor parecco , c mandou bater o forte , e
ordenar elcadas pcra Jhe dar aflalto : o que
vifto por Fernão de la Torre , mandou pedir

feguro a D.Jorge pêra fe ver com elle
,
que

lho mandou , e logo veio acompanhado de
alguns poucos. D.Jorge o fahio a receber,

fazendo-lhe grandes lionras , e gazalhados

;

c praticando fobre eílas coufas , havendo al-

teração de parte a parte , vieram a fe con-

cluir em pazes entre ambos , com as con-

dições feguintes r

» Que os Caílelhanos fe fahiíTem daquel-

» las Ilhas , e fe foíTem pêra o lugar de Ca-
» mafo , na coíla do Moro

,
pêra o que Dom

)) Jorge lhe daria embarcações pêra fe paf-

» farem lá ^ onde eftariam até vir recado de

» Heípanha , e de Portugal
,
pêra verem a

» determinação que aquelles Rcys tomavam
í) fobre as coufas deftas Ilhas.

» E que eílariam. fem tratarem , nem com-*

3í prarem cravo algum,

» E que tornariam á Ilha de Maquiem
,

5) que tinham tomado aElRey deTernate,

» e não feriam contra elle , nem contra o
» de Bachão , nem ajudariam a ElRey de

» Tidore ^ nem ao 4^ Geilolo contra Por-

^ tuguezes , nem contra os Reys feus con*

I» federados* »

. . :. ^ E
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)) E que fe fariam entrega huns aos ou-

)d tros de tudo o que tinham tomado na
» guerra. » De tudo íe fizeram autos , e pa-

peis aíiinados por todos , e juraram as pa-

zes folemnemente : e logo fe fizeram entre-

ga das couias que tinham , e D. Jorge lhes

deo embarcações pêra todas fuás coufas , e
os mandou pôr no lugar de Camafo , don-
de Fernão de la Torre defpedio no Galeão
da carreira hum Pêro de Montemor com
cartas pêra o Governador da índia , em que
lhe pedia embarcação , e defpacho pêra fe

paíTar com todos os Caftelhanos á índia, e

aíH os deixaremos até feu tempo»

DE-
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DÉCADA (QUARTA.
LIVRO VIL

Da Hiíloria da índia.

CAPITULO I.

Do concerto , e contrato
,
que ElRey Dom

joão fez com o Imperador Carlos Quin-
to fobre as Ilhas de Maluco : e da Ar-
mada que efte annopartio do Reyno.

Omo o Imperador Carlos QLiinto ,

que eíle anno paíTado de vinte nove

fe tinha coroado por Imperador de

Alemanha , eftava muito defpczo pelas con-

tínuas guerras em que andava , e as diffe-

renças entre elle , e ElRey D. João de Por-

tugal o Terceiro fobre as coufas de Ma-
luco eílavam cada vez mais accezas , e o
grande parentefco , e amizade ,

que entre el-

les havia , era muito grande freio pêra não

romperem de iodo ; ordenaram de tomar

hum mieio honefto neíle negocio , com que

ÍQ acabaíTem as contendas todas
,
pêra o que

fizeram feus procuradores baflantes pcra de-

ter-
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terminarem a caiifa
,

que fe ajuntaram na

Cidade de Çaragoça , onde concluíram fo-

bre as coufas de Maluco , e fizeram hum
contraro , cujo theor de verbo ad verbmn
he o Icguinte

:

)) A vinte e dous dias de Abril de mil

» quinhentos vinte e nove annos na Cidade

» de Çaragoça de Aragão , foram juntos

)) Mercúrio de Gatinara Conde de Gatinara

» Chanceller mordo Imperador Carlos Quin-

)) to Rey de Caílella , e D. Fr. Garcia de

» Loyaíla Bifpo de Oima feu ConfeíTor , e

» D. Fr. Garcia de Padilha Commendador
» maior de Calatrava

,
procuradores de Sua

)) Mageílade , e Francilco dos Covos feu

» Secretario , e Efcrivao , e Notário piibli-

)) CO , e o Licenciado António de Azeve-

)) do Coutinho, Embaixador, e Procurador

» d'ElRey D.Joáo o Terceiro de Portugal:

)) E diíTeram os três procuradores de Sua

» Mageílade, que em feu nome , e por vir-

)) tude de fua procuração vendiam , como
y> defeito o venderam daquelle dia para fem-

)) pre a ElRey de Portugal , e todos feus

» SucceíTores da Coroa de feus Rcynos , to-

» do o direito , acção , dominio
,
proprie-

» dade , poíTefsao , ou quaíi poíTefsão , e to-

> do direito de navegar , contratar, ccom-
y> merciar por qualquer modo quefoíTe, que

» o Imperador Rey de Caílella dizia, epo-
Couto. Tom. L P. iL H dia
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5) dia ter
,
por qualquer via , modo , e ina-

j)
neira que foíTe em Alaluco , com os Ju-

j)
gares , e terras , mares , fegundo íería ao

y^ diante declarado
,
por preço de trezentos

), e cincoenta mil cruzados de ouro, epra-

5)
ta

5
que valeílcm em Caftella trezentos e

5j
fetenta e íinco maravedis cadaiium. E que

)j em qualquer tempo que o Imperador , e

)^ feus SucccíTores tornarem o dito dinheiro

j) fem lhe faltar coufa alguma a ElRey de

» Portugal , e feus SucceíTores , fica a dita

>, venda desfeita , ficando cada hum com o

)) direito que tinha dantes. E pcra fe faber

)) a repartição 5 haviam por deitada huma li-

), nha de pólo a pólo
,
por hum femicircu-

), lo que diftaíTe de Maluco ao Nordefte , to-

)) mando a quarta de Leíle dezenove gráos

,

5) a que refpondiam dczefete gráos efcaíTos

» em a Equinocial , em que montavam dii-

» zentas noventa e fete léguas e meia a Ori-

5) ente de Maluco , dando dezefete léguas e

)^ meia por gráo Equinocial , em cujo me-

)) ridiano , e rumo de Nordefle , e quarta

» de Leííe eftavam fituadas as Ilhas das Vé-
» las per onde paíTava a dita linha, efemii-

» circulo. E fendo cafo que as ditas Ilhas

)) cítiveíFem , ou diílaílem mais , ou menos de

» Maluco , todavia a dita linha ficaíTe lan-

» cada nas ditas duzentas noventa e fete le-

Ti guas e meia mais a Oriente de Maluco :

)i do
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)> do que fe fariam dous padrões iguacs af-

)> íinados por os Reys , e íèllados de feus

» SeJIos
5
pêra ficar a cada hum o leu

,
pe-

» ra feus vaflallos faberem por onde haviam
» de navegar.

)) Que cm qualquer tempo que ElRey
)) de Portugal quizeffe que fe viíte o direi-

)) to da propriedade de Maluco , e as ter-

» ras conteúdas no contrato
,

pofto que o
)) Imperador não tenha tornado o preço ,

)) nem o contrato foíle refoluto , cada hum
» dos ditos Senhores nomeaíTe três Aílrolo-

» gcs, e três Pilotos, que fe ajuntariam em
)) hum dos lugares da arraia que lhe foiTe

)) nomeado , aonde aíTentariam da maneira

» em que fe havia de ir ver o direito da pro-

» priedade , conforme as capitulações feitas

)) entre os Reys Catholicos , e ElReyDcm
)) João o Segundo de Portugal. E fendo ca-

)) fo que fe julgaíle o direito por Caftella

,

)) não fe executaria , nem ufaria de tal kn-
)) tença , fem primeiro tornar realmente os

» trezentos ecincoenta mil cruzados. E que
)) fendo julgado o direito porElRey de Por-

)) tugal , leria obrigado o Imperador tornar

» o dito dinheiro , do dia da fentença a qua-

2) tro annos primeiros feguintes.

)) E vindo de qualquer parte algumas
)• drogas , ou efpeciarias aos Reynos de Caf-

» tella, ou Portugal, feriam depoíitadas até

H ii » fe
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» fe fabcr fe eram da parte que cabiam a

> Portugal 5 ou Caílella , e dar-fe-hiam a

)) quem pcrrcnccfrem. E lendo levadas a ter-

)) ra dos inimigos , cada hum dos Reys as

)> poderia pedir por autos , fcm outro po-

» der , nemx procuração ; o que fe não en-

>) tenderia nas que íoííem pêra ElRey de Por-

» tugal.

» Qiie da dita linha pêra dentro não po-

)) deriam as náos do Imperador , nem de léus

» fubditos , e vaíTallos , nem de algumas ou-

)j trás peíToas , entrar com feu favor, e aju-

)) da , nem fem ella tratar , navegar , com,-

)> merciar , nem carregar coufa alguma de

» qualquer maneira , e forte que foíTe j e

)) quem o contrario fizefle , feria prezo por

)) qualquer Capitão , ou juftiça d'E]Rey de

)) Portugal , e por elles ouvidos , e caftiga-

)) dos como coíTarios
,
quebrantadorcs da

)) paz j e não fendo achados dentro da li-

» nha , e indo ter a algum porto outro do
)) Imperador , as fuás juíliças os prenderiam

,

)) e caftigariam , como lhe foíTem moílrados

» autos 5 e pefquizas
5
porque foíTem obriga-

)) dos.

» Qlic o Imperador poríi, nem porcu-
» trem , não enviaria ás ditas Ilhas , e ma-
)) res dentro da dita linha , nem confenti-

)í ria que lá foííem feus vaíTallos naturaes ,

» nem eftrangeiros
,
pofto que naturaes , nem

» vaf-
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» vaíTalIos foííem , nem lhes daria favor ,

)) nem ajuda , antes feria obrigado a defen-

» dello quanto nelle foíTe , e mandando , ou

)) dando favor , ou ajuda , e o nao eílorvaf-

)) fe , e defendeííe
,
que o di'o padlo de re-

)> tro vendido íicaiTe logo rcfoluto. E El-

)) Rey de Portugal não feria mais obrigado

)) a receber o dito preço , nem a retro ven-

)) der o direito , e acção que o dito Impe-

)) rador por qualquer maneira podia ter nel-

» le : antes por virtude do contrato tinha

» vendido , renunciado , e trafpaíTado em El-

» Rey de Portugal; e pelo dito feito a di-

» ta venda fique pura , e valiofa pêra fem-

» pre. Neíla pena não incorreria quando al-

)) guns feus valTallos navegando por eíFe mar
» do Sul j entra íle com fortuna , e tempo

» fortuito a dita linha
,
porque então feriam

)> bem tratados , como vaíTallos d'ElRey de
-» Portugal 3 c do Imperador feu irmão , e

)i ceifando a neceíiidade , fe tornariam logo

» a fahir. E paiTando a dita linha por igno-

» rancia , nao incorreriam por iíTo em pena ,

» até lhe nao conftar que eftavam dentro ; e

» fe não fahiíTem , e defcubrindo-os que af-

» 11 entravam algumas terras , ou Ilhas den-

» tro da linha , feriam d'EIRey de Portu-

» gal , como fe as defcubriífem feus Capí-

)) tães , e vaíTallos.

» Que as náos do Imperador , e de feus

vaf-
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» vaíTalIos , e naturaes
,
poderiam navegar

-)) pelos mares por onde as Armadas d'El-

» FCey de Portugal hiam pêra a índia , tan-

)) to quanto lhe foíTe neceíTario pcra toma-
"» rem fuás derrotas pcra o Eílreito de Ma-
)) galhães ; e navegando mais pelos ditos ma-
)) res d'ElRey de Portugal , incorreriam nas

)) ditas penas acima declaradas , c todos fe-

)) riam caftigados pelos Capitães d'ElKey de

)) Portugal , fe por elles foíTem achados. E
)) indo ter ás terras do Imperador, o feriam

)) porelle, e fuás juftiças , mandando-lhe as

)) culpas , em que incorreriam da notificação

» do contrato em diante : o aue fe não en-

» tenderia nas Armadas que o Imperador ti-

)) nha já mandadas áquellas partes, e do dia

)) da outorga do contrato em diante i]ão po-

)) deria mandar outras de novo , fem incor-

» rer nas ditas penas.

» Que ElRey de Portugal não poderia

» fazer , nem mandar fazer dentro da dita li-

)) nha nenhuma fortaleza de novo , nem
)) fe faria na que eftava feita obra de novo

,

» mas poder-fe-hia fuílcntar no eftado em
)) que então eftava , e juraria de o aíli cum-
)) prir.

)) Que as Armadas que b Imperador lá

» tinha mandadas feriam bem tratadas , e

)) favorecidas , como fe foíTem d^EIRey de

)) Portugal, e não lhes foiTe pofto embara-
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» ço 5 nem impedimento a fiia navegação

,

» e contratação : e que íb damno algum hou-

» veíTem recebido , ou recebeíTcm , ou lhe

» tivefiem tomado algumas couías, leria obri-

» gado ElRey de Portugal emendar , e fa-

» tisfazer, e pagar logo no em que o Im-

» perador , e íeus fubditos houveíTem íido

)) damniíicados , e de mandar punir os que o
)> fizeram, e de prover com que as ditas Ar-

)) madas pudeíTem ir quando quizeíTem feni

)) impedimento algum; e o imperador man-
» daria logo fuás provisões para os que ef-

)) tiveíTem no dito Maluco íahirem logo del-

» le , e não contratariam mais coufa algu-

)> ma , e lhes deixariam trazer o que tiveí-

)> lem refgatado , contratado , e carregado.

» Qiie nas provisões , e cartas que ácer-

)) ca deile contrato o Imperador havia de paC-

» far , diria o que dito era , fe aíTentava
,

)) capitulava , contratava , valeíTem bem co-

» mo fe foíTe feito , e pafll^do em Cortes ge-

)> raes , com o confeniimento expreíTo dos

» procuradores delias ; e que pêra validiçao

)) dilTo , de feu poderio Real abfoluto , de
)) que como Rey , e Senhor natural , não re-

)) conhecente fuperior em o temporal , hou-

» vclTe de ufir , e ufava , abrogava , e dc-

» rogava , caíTava , e annullava a fupplica-

)) ção que os Procuradores das Cidades , e

» Villas de feus Reynos em as Cortes que

)) fc
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» fe celebraram na Cidade de Toledo o
» anno paíTèido de vinte e cinco lhe fize-

>j ram acerca do tocante a contratação das

» ditas Ilhas , e terras , e a reípoíla que a

» ello dera , e qualquer Lei que em as di-

» tas Cortes fe fez , e todas as outras que

» a iílo pudeíTem obllar.

» Qiie ElRey de Portugal
, ( porque al-

» guns fubditos do Imperador, e outros de

)) fora de feus Reynos que o hiam fervir
,

)) fe queixavam que na Cafa da índia , efeu

^) Reyno lhes tinham embaraçadas fuás fa-

)) zendas
, ) prometteíTe de mandar fazer cla-

» ra 5 aberta , e livre juftiça , fem ter refpei-

» to ao nojo que delles pudeíTcm ter.

» Que as capitulações feitas entre os Reys
)) Catholicos, eElRey D. João o Segundo
yi de Portugal , fobre a demarcação do mar
» Oceano , íicaíTem firmes , e valiofas em to-

» do 5 e por todo , como nellas era conteu-

» do : tirando ascoufas em que poreftecon-

» trato lhe era dado, em modo que a ven-

)) da ficaíTe desfeita 5 em tal cafo as ditas ca-

» pituiaçôes feitas entre os Reys Catholicos
,

5) eElRey D. João, fícaíTe em toda fua for-

» ça , e vigor.

» Que poílo que o direito , e acção
, que

)) o Imperador dizia ter em Maluco
,

que

)) aíH pelo modo fob redito vendia , valeíTe

2> mais da metade do jufto preço do que

» por
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» por clle lhe davam , e íabia certo por

)) cerra informação de pelToas que o bem
)) íabiam , e entendiam

, que era de muito

» maior cílima da metade do juílo preço
,

)) e por muito mais grande valia que feire;

)) o Imperador a diminuía de feus Succef-

» fores 5 e dcfm.embrava da Coroa de feus

)» Reynos realmente , durando o tempo do
» contrato.

» Que qualquer das partes que foíTe con-

» tra o contrato 5 ou parte delle, por li , ou
» por outrem , ou por qualquer via , e mo-
» do que foíTe penlado

,
perdeíTe o direito

» que tinha , e ficalfe logo tudo applicado
,

» junto, e adquirido á outra parte que por
» elle eíliveíTe , e á Coroa de feus Reynos

,

» fem pêra iíTo o que contra ellQ foíTe fer

» mais citado , ouvido , nem requerido , nem
» fer necelTario pêra iílb fentença de algum
» Juiz , averiguando-fe , e provando-fe pri*

)) meiramente o mandado , e confentimen-

» to 5 ou favor da parte que contra elle foC-

» fe. Ealém. diílo pagaria dezoito mil cru-

» zados d'ouro , ou prata á outra parte de
» pena , em que incorreriam tantas quantas

» vezes contra elle foíTe , em parte , ou em
» todo , e a pena levada , ou náo levada

,

» o contraro ficaria valiofo . e firme já mais
» pêra o que eíliveíTe por elle. Pcra o nue
» obrigavaiu todos os feus bens patrimoniaes

,

)) e
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» e fifcaes dos conílituintes , e das Coroas

» de feus Reynos , e juraram folemnemente,

)> epromettêram de cm nenhum tempo irem

5> contra o contrato , em parte , nem em to-

» do
,
por íi , nem por outrem , em Juizo

,

> nem fora delle , por nenhuma maneira que

)) penfar-fe pudeíTe. E que em nenhum tem-

» po por (i , nem por outrem pediriam rela-

» xacão do juramento ao Santo Padre , nem
» a outro que pêra iíTo o poder tiveíTe. E
>) podo que Sua Santidade , ou quem pêra

» iíTo poder tiveííe , fem lhe fer pedido , de

» feu próprio motu lhes relaxaílem o dito

)) juramento
,
que o não acceitariam , nem

» em nenhum tempo uíariam da dita relaxa-

)) ção 5 nem íe ajudariam delle por nenhu-

» ma via , nem maneira que pudefle fer. „
Com ifto ficou o Reyno defalivado , c

EIRey mandou negociar íeis náos pêra man-
dar á índia

,
que partiram entrada de Mar-

ço fem Capitão mor. Os Capitães delias

eram Francifco de Soufa Tavares , Fernão
Camello , Vicente Pegado , Manoel de Bri-

to , Pêro Lopes de Sampaio, e Luiz Alva-
res de Paiva. E mandou os contratos de Ma-
luco pêra lá eftarem regiílados. De fua jor-

nada adiante daremos razão.

CA-
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CAPITULO II.

Dos grandes apercebimentos que o Governa"

dor Nuno da Cunha fez pêra cojitiniiar

na guerra de Cambaya : e da muito

grande , e poderofa Armada com,

que partio para Dio,

COmo o Governador a principal coiifa

que trazia enccmmendada d'ElRe7 era

o negocio de Dio , determinou de pôr eíie

veráo as mãos áquella obra
,

pêra o que

mandou ajuntar, e negociar mui grandes a-

percebimentos pêra aquella jornada , cm que

fe havia de metter toda a potencia do Eíla-

do , e efcreveo no inverno a Affonlb Me-
xia Capitão , e Veador da Fazenda de Co^
chim

,
que Jhe nzeíTe preíles todos os navios

que naquelle porto houveíTe , aíli d^ElRey ,

como de partes , e pagaUe toda a gente que
pudefle achar pêra elles , e lhes mandaria dar

embarcações , Toldos , e mantimentos
,
porque

não queria que gaftaílem de fua fazenda cou-

fa alguma : pêra o que paíTou provisões ao
Veador da Fazenda , e a todos os Officiaes

pêra fazerem eílas defpezas , encommendan-
do a todos que á gente d'ElRey de Cochim
fe lhes fizeíTe muitos mimos , e nenhum ag-

gravo
5

gaftando o Governador todo o in-?

verno no apercebimento da Armada , e da?

cou^

\
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coiifas neceíTarias pêra a jornada , vifitaiido

todos os dias em peíToa a ribeira das náos

,

Galeões , e Galés , em que havia mil homens
Portuguezes ordenados pêra feu ferviço , en-

tre medres
,
pilotos , bombardeiros , calafa-

tes , carpinteiros , e marinheiros \ vendo , e

provendo os almazens de artilheria , muni-
ções , e mantimentos de todas as coufas ne-

ceíTarias pêra a jornada , no que gaftava os

dias da femana , e aos Domingos á tarde le

hia ao campo com toda foldadefca que ha-

via em Goa , mandando fazer barreiras , a

que rodos atiravam com fuás efpingardas

pêra os adeílrar , e exercitar , e o que dava
no alvo levava hum certo preço que o Go-
vernador alli tinha logo pêra iflb , e o meP«

mo fazia aos bombardeiros , dando , c fa-

zendo pagas a todos , com o que andavam
contentes , e fitisfeitos •, e eftimavam muito
fuás armas , e efpingardas , trazendo-as lim-

pas , e aíTacaíadas , e náo empenhadas pelas

tavernas pêra comer , como nós em outro

tempo vimos por lhes não pagarem. Neíles

exercícios gaftou o Governador todo o inver-

no ; e tanto que o verão entrou , começou
pôr a Armada no mar , e mandar embarcar

munições , mantimentos , e artilheria , efca-

das 5 e todos os outros petrechos de bate-

ria , e de efcalar fortalezas. E nos primei-

ros navios de mercadores que foram pêra

Cam-
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Cambaya deípedio dous mercadores geii*

tios 5
que tinham íuas cafas em Goa , ho-

mens de recado , e confiança
,
pêra irem a

Cambaya , e a Dio efpiarem as couías co-

mo eílavam , e verem a fortaleza
,
gente , e

artilheria
,
que nella eílava pêra lhe laberem

dar razão , avilando-os que lançaíTcm fama

da grande Armada, e poder, com que elle

ficava no mar, encarecendo-lhes tudo o que

pudeiTem fua potencia
,
porque com a fama

defte terror fe moveíTe Melique Tocao , ir-

mão de Melique Saca , ( que então era fe-

nhor daquella Ilha , ) a fazer com elle pa-

zes , e a lhe dar a fortaleza , dando-ihes por

regiinento
,
que até vinte de Janeiro feguin-

te foíTe ter com dle á Ilha de Beth aonde

os efperaria. Defpedidos eftes homens , ficou

o Governador Nuno da Cunha efperando pe-

ias náos que haviam de vir do Reyno ,
que

não tardaram mais que até dez de Setembro ,

em que vinham dous mil homens
,
gente mui

limpa, e muiluílrofa, com que o Governa-

dor folgou muito pêra a jornada; centre as

inllrucçôes que o Governador teve d'ElRey

,

era huma : que mandalTe AfFonfo Mexia pê-

ra Portugal , e que lhe fizeíTe inventario de

toda fua fazenda
,
que lhe mandaria repar-

tida pelas náos , entregue a peíToas de con-

fiança pêra fe dar no Reyno a quem ElRey
mandaíTe , e que proveíte o cargo de Vea«-

dor
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dor da Fazenda , a qucin lhe bem parcceíTe

,

e ifto mandou pelas culpas , e capitules que
Pêro Maícarcnhas deo contra dlc. O Go-
vernador defpedio provisões a Cochim fo-

bre cfte negocio , e não achámos a peíToa a

quem o encommcndou , fomente a receita que
fe fez de toda a fazenda deAffonfo Mexia,
que era muita pedraria

,
pérolas

,
peífas dou-

ro , e prata , alcatifas , c outras coufas ri-

cas ,
que tudo fe carregou fobre Manoel de

Sá Feitor , e Thefoureiro de Cochim , e

fe entregou aos Capitães das náos , em que

o mefmo AfFonfo Mexia fe em.barcou em
Janeiro de trinta e hum , e o cargo de Vea-
dor da Fazenda não quiz o Governador pro-

ver , dizendo ,
que elle faria tudo

,
porque era

homem que entendia mui bem a ordem del-

ia , como quem o era de todo o Reyno. Ef-

crevco também a ElRey de Cochim , e aos

Officiaes
,
que deíTem preíTa á gente que lhe

havia de mandar , e á Armada toda que lá

havia
,
porque fó por iífo efperava

, que fe

fazia preíles com muita diligencia
,
porque

tinha ElRey dsdos mil e quinhentos Naires

pêra a jornada
,
que fe repartiam por quin-

ze, ou vinte navios d'ElRey , e de partes,

que AíFonfo Mexia tinha pêra iíío negocia-

dos. E o Arei de Porca também fe fez preP-

tes com gente fua , e rres navios pêra ir a-

companhar o Governador nefta jornada ; e

afli
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afii a elle , como á gente d'ElRey de Co-
chim 5 fe lhe deo todo o neceíTario mui cum-
pridamente , e toda cila Armada partio até

quinze de Novembro. O Governador deo
grande expediente á efcritura do Reyno, e

ao deípacho das náos , deípcdindo-as pêra

irem tomar fua carga. E ficando defoccupa-

do 5 mandou fazer gente da terra pelas Ilhas

de Goa , e de todas ajuntou mil e quinhen-

tos Lafcarins 5 os que lhe melhor pareceram

pêra as armas
,
que repartio por Naiques

,

e Capitães , fazendo-lhes íuas pagas , e dan-

do-lhes feus mantimentos , e embarcações

íeparadas. E fazendo alardo da gente Por-

tugucza
,
que eftava pêra ir naquella jorna-

da 5 achou quatro mil homens , em que en-

travam muitos Fidalgos , e Cavalleiros. E
mandando embarcar tudo , e tendo a feíla

do Naral em terra , depois de eftar aos Of-
ficios , cm que commungou , e o mefmo fez

a mór parte da gente , fe embarcou , e fe fez

á vela com cento e oitenta velas , em que
entravam trinta náos , Galeões , Caravelas,

doze Galés, três Barca íTas , etudo mais Ga-
leotas , Fuftas , Bargantins , Tauris , e outras

embarcações da terra ; e os Capitães queneí-

ta jornada o acom.panháram , dos que pude-

mos faber os nomes , são os feguintes : An-
tónio de Saldanha , Diogo da Silveira , Gar-

cia de Sá , António da Silveira , Manoel de
- . Al-
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Alboqucrquc , D. Vafco de Lima

, Jorge de
Lima , Triíláo Homem , Francirco de Sá

,

Ruy Vaz Pereira , António de Sá o Rume,
Nuno Pereira de Lacerda

, Jorge Cabral
,

Manoel de Souía , Martim Aífbnfo de Mel-
lo Juznrte, Franciíco de Vafconcellos , Mi-
guei Carvalho , Vafco Pires de Sampaio

,

Henrique de Macedo , Martim de Freitas

,

Heitor da Silveira , D. Roque Tello , Gon-
çalo Vaz Coutinho , Manoel de Miranda

,

Manoel Rodrigues Coutinho , Chriftováo de
Paiva, que hia por Feitor da Armada, Ruy
de Mello 5 Lopo Pinto filho do Bailio de
Leça , Pêro Botelho

, Jorge de Soufa , An-
tónio da Cunha , Franciíco de Soufa , An-
tónio da Silveira , Lopo de Mefquita , e ou-

tros muitos Fidalgos , e Cavalleiros. E da
barra de Goa dcfpedio o Governador alguns

Catures ligeiros pêra que foííem efperar a

Armada que vinha de Cochim , e dar-lhe

preíTa até Chaul , onde a efperava : e clle

foi feguindo feu caminho até chegar áquel-

la Cidade , onde foi mui bem recebido do
Capitão , e povo , e vifitado do Tanadar de

Chaul de cima. Aqui fe deteve o Governa-
dor alguns dias até chegar a Armada de Co-
chim

,
que não tardou muito , com o que

perfez de ventagem de duzentas velas , e

com todas juntas foi aBaçaim, donde atra-

veiTou a outra coíla , e em três dias foi a

ver
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ver vifta da Ilha de Beth , oiro legiías de

Dio ; e de algumas embarcações que tomou
naquella cofta íoube

,
que naquella Ilha eA

tava hum Capitão d'ElRey de Cambaya
,

Turco de nação , com dous mil homens de
guerra. E chamando os Capitães a confelho

,

lhes diíTe
,

que elle eílava determinado de
dar naquella Ilha , e metter todos os que
nella eftivcíTem á efpada , aííi pêra terror , e

eípanto dos de Dio
, ( porque não aguardaf-

fem a experimentar outra tal crueza , e lhes

deíTem a fortaleza livremente
, ) como pêra

terem menos aquelles dous mil homens, que
eram os eícolhidos de Cambava : que for-

çado haviam de ir foccorrer Melique To-
cáo , e era bom não lhe deixar nas coftas

aquelle foccorro. Aos Capitães lhes pareceo

bem eíta determinação
,
que foi caufa de fe

perder a empreza de Dio
,
(porque fe logo

o commettéram , fem dúvida o tomaram.) O
Gov^ernador mandou logo rodear a Ilha pe-

los navios ligeiros
,
porque fe não fahiíTem

delia. Tinha ElRey de Cambaya eíla gente

nefta Ilha
,
porque fe receava que mandaíTe o

Governador fazer alli alguma fortaleza
, por

metterem pé no Reyno de Cambaya , como já
por algumas vezes fe tentou; e tinha ede Ca-
pitão hum forte m.ui arrezoado fobre hum te-

zo no meio da Ilha pêra feu recolhimento , e

defensão , com muita artilheria , e munições.

Couto. Tom, L P.iL I CA-
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CAPITULO III.

De como o GoverJiâdor Nujto da Cunha coifi"

metteo a Ilha de Beth , e a entrou : e

do efpantofo cafo que nella fucccdeo ,

porque fe deo dquella Ilha o nome
,

que hoje tem , d^a Ilha dos Mortos,

SUrto o Governador derredor da Ilha ,

mandou recado ao Capitão Turco
, que

lhe entregafle aquella Ilha , e fe puzeíTe cm
luas mãos com toda a gente , ficando á fua

mercê , e que uíaria com elles -de piedade.

O Capitão Turco mandou com a refpoíla

hum Mouro honrado
, que foi Jevado ao

Galeão do Governador , e vendo a potencia

daquella Armada , ficou enleado de feição
,

que por hum efpaço não fallou. PaíTado a-

quelle primeiro termo , diííe ao Governador

,

que o Capitão daquella Ilha Jhe mandava
dizer

,
que fe efpantava muito delle , indo

com huma Arm.ada tão potente fobre a for-

taleza de Dio
,
querer-fe embaraçar em cou-

fa tao pequena comiO era aquella Ilha : que

lhe fazia a faber, que elle , e todos os que

com elle eílavam haviam de morrer fobre lua

defensão , e que não faria mais
, ( queren-

do-os commerter
, ) que quebrantar os efpiri-

tos dos feus foldados
;
porque pcílo que el-

les. mataíTem todos quantos havia naquella

Ilha,
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Ilha , náo havia de fer tanto a feu falvo ,

que Jhe náo cuPiaíTe muito , e alli ficariam

arrefecidos da fúria que levavam contra Dio.

( ) Governador o tornou a defpedir , mandan-
do-!he dizer

,
que fe fenão entregafle á íua

mercê , não uíaria de piedade alguma com
ellcs

; por iíTo que fe determinaíTe até o ou-

tro dia. Ifto foi contra o parecer de todos

os Capitães
,
porque houveram que o Tur-

co lhes mandava confclho de amigo, e aíli

diiferam alguns ao Governador
,

que lhes

parecia bem diíllmular com aquelle negocio ,

porque fe alli lhe acontecelTe hum defaftre

,

ficariam os foldados tão medrofòs , e que-

brantados
3
que depois não poderiam fazer

coufa alguma em Dio
,
pêra o que Uiq era

receíTario os homens sãos , e muito aíFou-

tos. O Governador não acceitando aquelles

confeihos , mandou dar ordem, á defemíbar-

cacão. O Capitão da Ilha vendo a refolucão

da reípofta do Gove/nador
, ( fegundo diz

í'ernão Lopes de Caílanheda , e outros , ) tor-

nou-lhe a mandar dizer pelo mefmo Mou-
ro

,
que deixando-os fahir da Ilha com fuás

peífoas , mulheres , armas , e fazendas , lha

entregariam livre , e dcfemharaçada. Mas al-

guns homens cafados de Dio
,
que fe acha-

ram nefta jornada , nos diíTeram
,
(invernan-

do nós naquella fortaleza
, ) que o Turco

C091 todos os mais eftavam tão obflinados,

I ii que
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que nao quizeram conimetter partido algum
com o Mouro

,
que andava corij os recados

,

os perfuadir muito a iflb , reprefcntando-lhes

a potencia daquella Armada , e o perigo que

todos corriam. Mas o certo he ,
que por ires

vezes mandou o Capitão eíle Mouro a fai-

lar com o Governador fobre concertos ; mas
não querendo uunca acceitar outros lenao

os que primeiro pedio , nem o Governador
querer-fe defcer da fua primeira opinião. O
que viílo pelo Embaixador , da derradeira

vez 5 vendo o defcngano do Governador ,

dcixou-íe ficar no Galeão por falvar fua pef-

foa 5 porque lábia o propoíito com que ef-

tavam os da Ilha. O Governador mandou
fazer preftes as coufas neccíTarias pêra ao ou-

tro dia defembarcar , dando a dianteira a

Heitor da Silveira , e de toda a gente fez

féis bandeiras , de que eram Capitães Heitor

da Silveira , António de Saldanha , Diogo
da Silveira 5 Garcia de Sá, António da Sil-

veira, e a outra era a do Governador, que
levava a bandeira de Chriílo. E deo ordem
aos Capitães das bandeiras

,
que dcfembar-

caíTem pela Ilha em roda , em diíFerentes pa-

ragens
,
porque ainda que os inimigos fe de-

terminaíTem a lhes defender a delèmbarca-

ção , não pudeíTem acudir a tantas panes. O
Governador mandou mudar toda a gente

aos navios de remos , e aos batéis das náos

,
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e Galeões , dando tantas embarcações a ca-

da Capitão pêra por íuas partes commet-
terem a Ilha. Ao outro dia pela manha fo-

ram commetrer a terra , onde faltou Heitor

da Silveira com a fua bandeira
,
pêra quem

fe paíTáram muitos aventureiros , e fez em
terra hum efquadrao demais de mil homens.

Os mais Capitães também dcfembarcáram nas

partes aííinaladas a cada hum, eforam-fe a-

juntar a Heitor da Silveira , e o Governador
defembarcou por derradeiro , fem haver em
alguma deftas partes reíiftencia. Poftos todos

em terra , mandou o Governador defembar-

car algumas peças de artilheria pêra bater a

fortaleza , e muitas efcadas pêra a efcalar;

negociado tudo , foram marchando pêra a for-

taleza , e a tiro de falcão delia aíTentáram o
arraial , fortifícando-o logo á roda com feus

vallos , e trincheiras fortes. Ao outro dia fe

começou a bateria com tanta força
,
que lhe

derrubou algumas partes
,
por onde já fe po-

dia commetter ; durou iílo até á noite. Ao
outro dia preparáram-íè pêra lhes darem o
aíTalto. Os de dentro vendo-fe daquella ma-
neira 5 defconfiados de todo o remédio , e

entendendo bem que os Portuguezes lhe ha-

viam de entrar a fortaleza por força , e que
forçado todos os que dentro eftavam haviam
de morrer em fua defensão , e que fuás mu-
lheres j filhos 5 Q fazendas não poderiam

dei-
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deixar de ficar por deipojos aos Portuguc-
zes , o que ientiam eai extremo; e riazcn-
do-lhe o demónio iium bruraliíliaio remédio
á memoria , ajuntou o Capitão todos os Mou-
ros 3 e lhes fez ella breve arenga.

» Bem vedes , amigos , e companheiros
» meus , como tentei todos os remédios

,

» quantos a honra , e a obrigação me deram
» lugar

,
por ver fe podia íâlvar as mulhe-

» res , e filhos de todos os que aqui eíla-

3* mos
5
que he o que íò defejava ; porque

» nós como fomos homens , mais havemos
)i de pertender huma morte honrofa

,
que

» vida com vitupério , de que nâo podemos
» efcapar , fegundo eftes inimigos eílam en-

m carniçados contra nós. Mas porque depois

» de todos acabado? em noíTo officio , e obri-

» gação , nâo fiquem «noíTas mulheres , e fí-

» lhos em feu Doder , nem as fazendas que
>í com tanto trabalho adquirimos , fou de pa-

» recer
,
que antes fe confuma tudo a nof-

» fas mãos , entregando-as ao duro fogo pe-
>i ra que as gaíle , e confuma, e depois com
» ódio deíia mágoa mais entranhavel , ecom
» a ira defía crueza mais acceza , fahamos
» aos inimigos , e tomemos nelles vingança

» deíla deshumanidade
, que havemos de

)> ufar com noífa^ próprias mulheres , e fí-

3* lhos. E quando todos acabarmos a fuás

í) mãos , não lhes ficará coufa de que fe poí-

^ fain
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» fani louvar de nós , e aíTi ficaremos hum
)) raro exemplo ao Mundo. »

A todos pareceo bem aquelle confelho ,

e fahifido-fe dalli com aqueíla fúria , cada

lium íe foi a fua caía , e nos innocentes fi-

lhos, e mulheres
,
que eílavam repoufando ,

banharam as cruéis efpadas , abrindo-lhes as

entranhas fem piedade alguma
, ( o que to-

dos fizeram em hum meímo tempo
, ) não

perdoando a pais , mais , mulheres , filhos

,

irmãos , nem a toda mais gente , e familia.

Efta crueza executaram fem lhes mover as

entranhas o choro do tenro filho , nem as

lagrimas , e piedofas lamentações da cara

,

e amada efpofa. Acabado eíte fanguinofo
,

e cruel efpeftaculo , tomaram todas fuás fa-

zendas , ouro
,
prata , drogas , alcatifas , e

todos os mais móveis ricos , e curiofos , e

poílo tudo em hum. grande monte no terrei-

ro da fortaleza , ajuntando-lhe muita lenha,

e palha , lhe puzeram fogo , começando a

arder tudo íbberbiííimamcnte. E tomando os

corpos das mulheres , filhos , e mais familia ,

que eftavam ainda palpitando , e revolven-

do-fe no quente fangue , os foram lançar no
meio daquellas ardentes chammas , confu-

mindo-fe tudo cm cinza em hum muito bre-

ve efpaço , imitando neíla brutal façanha os

antigos Numantinos. Foram viílas dos nof-

fos aquellas chammas , e labaredas com mui-

to
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to grande efpanto , fem poderem cuidar o
que feria. Feito aqueJJe bárbaro incêndio ,

9juntáram-fe fetecentos dos principaes , e fo^

ram^fe á Mefquita , e nclla fizeram grandes

votos a Mafamede de morrerem todos cm
vingança daquelles innocentcs ; e pêra final

daquelle voto raparam Jogo alli as cabeças

á maneira das tonfuras dos noíTos Clérigos

,

que he huma fuperíliçao que ufam os que fe

olFerecem a morrer , e a defprezar a vida,

A eftes homens chamam na índia Amoucos
,

de quem em outra parte daremos mais par*-

ticular razão, Paííada aquella defefperada , e

trifte noite pêra eJJes , em rompendo a luz

da manha
,
puzeram-fe os noíTos em ordem

de efcalar a fortaleza , levando pêra iíTo fuás

efcadas , mantas , vaivéns , e todas as mais

coufas neceífarias ; e remettendo com os mu-
ros por quatro partes , arvoraram logo nel-

les fuás efcadas. Heitor da Silveira
,
que foi

o primeiro efquadrao , foi demandar a por»-

ta com grande eflrondo , e alaridos dos nof-

fos 5 e eneoftando as efcadas huns começa-
ram a fubir , e outros arrombar as portas.

Os Mouros como eftavam tão defefperados ,

aprefentáram-fe naquelles lugares porque íè

repartiram , pondo-fe nelles em defensão
,

efperando alli a morte a pé quedo, ferindo ,

e matando também nos noíTos bem á fua

vontade. Depois da referta da fubida durar

por
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por efpaço de hiima hora , cavalgaram os

Poriuguczes o muro , o que náo foi tanto a

íeu falvo
,
que não cuílaíTe a vida a Heitor

da Silveira , que licou cahido de huma bom-
bardada que lhe deo por huma perna de que

Jogo cahio : c lendo recolhido , e levado aos

navios , foi curado , mas como tinha íeu ter-

mo acabado , não durou mais de três dias

,

( o que foi grande perda pêra a índia
,
por

ier hum. dos Capitães que em feu tempo
houve , e digno por certo de íicar aquella

Ilha mais famofa no Mundo por iiia morte

,

que não pela caufa porque hoje he conhe-

cida nelle.) E tornando aos noíTos , fubidos

nos muros foram matando , e ferindo nos

inimigos
,
que não fugiam á morte , antes lè

oíFereciam a ella trabalhando pela vingar.

Nefte torpel foi morto o Capitão Turco
,

que primeiro fez efpantofas cavallerias , e

não achamos a certeza de quem o matou.
Os feu s tanto que fe viram fem Capitão, co-

nieçáram. a defordenar-fe , c os noíTbs a ma-
tar nelles , fem perdoarem a algum.

Conta-fe aqui hum cafo efpantoío , e foi

,

que arremettendo hum foldado noííb com
huma lança nas mãos a hum daquclles A-
moucos 5 não fez clle mais que dar-lhe a bar-

riga á lança , e mettendo-fe por ella , foi cor-

rendo pela aftea adiante até chegar ao fol-

dado ^ e IhQ deo huma cutilada por huma
per-



138 ÁSIA DE Diogo de Couto
perna que lha decepou toda , cahindo am-
bos mortos a hum tempo. A porta da for-

taleza foi arrombada., entrando por elia to-

do o m.ais corpo de gente , com o que fe

acabou de averiguar aquelle negocio , não

efcapando de dous mil Mouros que eram ,

hum fó. E deíla crueza , e da que ellcs exe-

cutaram, com fuás mulheres , e filhos , íe deo

novamente nome áquella Ilha chamando-fe

a dos Mortos. Todavia nao foi ifto fem per-

da
,

porque na entrada morreram dezefete

Portuguezes , cm que entraram alguns Fi-

dalgos mancebos , e feridos paíTdram de cen-

to e vinte. Acabado eíle negocio , foram dar

bufca á fortaleza , e nao achcáram mais que

a quente cinza de todas as riquezas , mulhe-

res , e meninos daquella Ilha , e fó das ar-

mas dos Mouros fe aproveitaram.

CAPITULO IV.

De como chegou a Dio Mofiafâ Baxd , e

todos os mais Turcos que ejlavam em
Xael , e fortificaram aqueJla Ilha : e de

corão o Governador Nuno da Cunha com^

nietteo a fortaleza de Dio y e fe retirou

tom damno feu.

DEÍlruida , c aíTolada a Ilha dos Mortos
,

mandou o Governador embarcar algu^

mas pejas de arcilheria
,
que fe acharam com

mui-

i
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muitas munições , e mantimentos. Feito iílo ,

cmbarcou-íl* o Governador , deixando-le fi-

car naqueJIe porto cfperando pelas elpias

que tinha mandado a Dio , com que não
continuamos, porque o deixamos pêra aqui.

Foram eíles homens áquella Ilha , onde an-

daram vendo , e notando tudo ; mas pelas

grandes guardas , e vigias que iiavia na for-

taleza , não puderam entrar nella. E porque
no mcfiiio tempo fuccedeo chegar aquelia

Ilha Moílafá Baxá
,
(como logo diremos

, )

ficáram-fe entretendo
,

por verem a ordem
que logo deo pêra defensão delia. O Go-
vernador paíTados oito dias, que fe alli de-

tinha , vendo que lhe não vinha aviío de

coufa alguma , deo á vela pêra Dio ; e efta

detença foi a total faívação da fortaleza , e

Ilha de Dio , e perdição defta jornada
;
por-

que eípal'iando-fe afama da potencia da Ar-
mada Portugueza , ficou delia tão alTombra-

do Melique Tocão , e ainda o ficou mais de-

pois que foube a crueza da Ilha dos Mor-
tos

,
queacabante aquelle feiro, fe fora logo

o Governador furgir fobre aquelia Ilha , fem

dúvida fe lhe defpejãra toda , e alcançara o
que tanto defejava fem golpe dcefpada. Mas
quiz a fortuna que naquelles dias que fe de-

teve efperando pelas efpia^ , chegaíTem aquel-

ia Ilha os Turcos Moílafá , Coge Cofar , e

outros
,
que coino dilTemos , depois de det

cer-
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cercarem Adem fe foram invernar a Xael ,

e de duas náos que alli havia fizeram deus

Galeões , em que fe embarcaram com todos

os feus thefouros , e ardlheria , e entraram

pela barra de Dio três dias antes que o Go-
vernador chegaffe. Melique Tocao os rece-

beo com grandes honras , e lhes deo conta

da Armada Portugueza , e do negocio da

Ilha dos Mortos. Moílafa fentíndo nelle gran-

de medo , e temor , lhe diffe que fe feguraf-

fe ,
que elle lhe defenderia aquella fortale-

za a outro mor poder , e Armada que aquel-

la. Com ifto ficou Melique Tocao defaliva-

do , e lhe deo o governo de tudo
,
que el-

le tomou á fua conta , começando logo a

entender nas coufas que convinham pêra a

defensão da Cidade , deitando fora delia to-

da a gente inútil , deixando fó a que podia

tomar armas
,
que feriam dez mil Jiomens ,

e mandou com muita preíTa reedificar , e for-

talecer os muros , e baluartes
,
guarnccen-

do-os de muita artilheria
,
pondo nelles por

Capitães Rumes de fua companhia , e por

derredor dos muros da banda de fora man-
dou fazer muitas minas cheias de pólvora

,

pêra fe os noflbs quizeííem commetter os mu-
ros com efcadas lhe darem fogo. Pela mef-

ma maneira provêo o baluarte do mar
,
(que

defende a entrada da barra
, ) de artilheria

,

e de munijões
, pondo nelle hum Capitão

Ru-
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Rume , com huma companhia de foldados*

E a cadeia de ferro que Melique ordenou

pêra defensão da entrada do rio , mandou
que fe reformaíTe, e a atraveíTou do baluar-

te do mar até o outro da terra
,
que eílava

no lugar em que hoje eílá anoíla fortaleza,

ficando a cadeia pouco mais de hum palmo
,cfcondida debaixo d'agua. E quando queria

entrar alguma embarcação fua abaixavam tu-

do o que queriam, e a tornavam a alevan-

tar com cabreftantes
,
que pêra iíTo tinham

fempre guarnecidos. Illo tudo eílava feito

quando o Governador furgio fobre aquella

Ilha
5
que foi a quatro de Fevereiro , cubrin-

ào todo aquelle mar com a fua Armada ,

que era coufa que não deixou de fazer te-

mor 5 e efpanto a todos. O Governador tra-

tou logo com os Capirães fobre o modo de

como fe havia de commctter aquella entra-

da
5
porque depois de eftarem dentro trata-

riam do que mais cumpria. Por todos foi

aíTentado
, que fem fe ganhar primeiro o ba-

luarte do mar fenão poderia fazer coufa al-

guma
; que fe trataíTe de o ganhar, e o ou-

tro de fobre a barra , e que então depois

Deos encaminharia aquelle negocio como
foíTe feu ferviço. Cem efta refolução encom-
mendou o Governador a bateria deílcs ba-

luartes a eíles Capirães , ifto he , aos trcs das

galés
,
que eram Francifco de Sá dos ócu-

los ;,
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los, António de Sá o Rume, e Nuno Fer-
nandes Pereira mandou que fe chegaíTem
bem ao baluarte do mar , e furgiíTe perto

delle pêra o baterem , e três barcaíías que le-

vavam pêra iíto , de que fez Capitães Dom
Valco de Lima

, Jorge de Lima , e Trilião

Homem
, que eílavam guarnecidas de fortes

arrombadas com bazalifcos , e águias reaes
,

mandou que bateíTem o mefmo baluarte por
outra parte , e encarregou mais a nove Ca-
pitães

,
que eram Manoel de Alboquerque

de huma galeaça
, Jorge Cabral , Manoel de

Souía, Martim Affoníb de Mello Juzarte,
Franciíco de Vafconcellos , todos quatro Ca-
pitães de galés

,
pêra que comm.etíeílcm o

baluarte de Diogo Lopes de Siqueira
,
que

eílava pela banda da cofta brava, porque fe

aíTentou que lançaíTem poralli tam.bem gen-

te em terra. E o baluarte de Ibbre a barra

da outra banda domar encarregou a baieria

delle a quatro Capitães , ifto he , Miguel Car-
valho de huma albitoça , e Vafco Pires de
Sampaio , Henrique de Macedo , e Martim
de Freiras em outras três barcaíías com fuás

mantas , e arrombadas. E António da Sil-

veira com trinta navios de remo mandou
que foíTe favorecer os que batiam os balu-

artes da barra ; e toda a mais Armada re-

partio por outras partes da banda de fora

pêra divertir os inimigos. E todo aquelle dia

i que
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que alli chegaram , e a noite ícguinte gaílá-

ram rodos cm Ic fazerem preíles pêra a ba-

teria. E tanto que rompeo a luz da manha

,

fez o Governador final aos navios
,
que ar-

rancaram cada hum pêra o pcfto que lhe era

ordenado ; c as barcaíTas que haviam de com-
mctter o baluarte do mar foram endireitan-

do com el]e , e o dianteiro foi o D. Vaíco

de Lima Fidalgo mancebo , e defejofo de

ganhar honra ,
que largou por popa hum

eílendarte todo negro com huma morte pin-

tada tao fea , e mcdonlia , como o eila he

,

divifa que entriíicceo a todos ; e parece que

nella profetizou a morte que alli récebeo.

Dos baluartes do mar , e da terra em ven-

do levai; as embarcações , começaram a def-

parar aquella fúria infernal de bombardas
tão efpeíTas

,
que parecia choverem pelou-

ros do Ceo 5 e foi a fumaça tamanha , e tao

groíla
,
que perderam os navios a viíta do

baluarte , e os bombardeiros nap viam on-

de apontar fua artilheria. D. Vafco de Lima
com muito grande animo , fem lhe dar dos

pelouros que choviam dentro na fua barcaf-

ia 5 mandou remar avante , e diíTe ao patrão

delia
,

que lhe puzeUe a proa no baluarte

,

que não fe contentava o feu animo fenao

das coufas que pareciam impoíTiveis
, porque

elle lhas fazia todas fáceis. Mas Deos
, que

çinha poílo alli feu termo, permittio que lhe

déf-
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déíTc hiima bombardada pela cabeça
,
que lo-

go Jha fez em pedaços, e matou outro fol-

dado
5

que eílava junto delle j com 'ú\o fe

teve a barcaíTa , e tornou pêra traz
,
porque

já nao tinha quem a mandava ir avante , e

quem animava a todos os que nella hiam.

Os outros Capitães das barcaílas não menos
animofos quizeram paíTar avante , mas a mul-

tidão dos pelouros os deteve ; e o meímo
aconteceo em todas as outras partes, que fo-

ram commettidas dos nolTos , em que foram

tão fuíHgados da arrilheria
,
que fe tornaram

Si recolher deílroçados , e com alguns navios

arrombados , e muitos mortos , e feridos. O
Governador bem vio que tinha feito erro na-

quelle negocio , e que alli nao faria mais ,

que arrifcar toda a Armada
,

porque tam-

bém elle lá no feu Galeão não eílava tanto

a feu falvo
,
que lhes nao feriíTem as bom-

bardadas muitos homens , e fazendo linal a

recolher , elle fe aífaftou pêra fora , tendo re-

cebido nos navios grandes damnos. Recolhi-

dos os navios , o Governador mui triíle , e

malencolizado pelo fucceíTo , deo á veia , e

fez-fe na volta de Chaul , e do caminho def-

pedio António de Saldanha com quarenta

navios ligeiros ,
pêra ir fazer guerra por to-

da a enceada de Cambaya. Chegado o Go-
vernador a Chaul , defpachou António da Sil-

veira pêra ir entrar na fortaleza de Ormuz

,

e
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e aíll provêo em algumas coufas. Dalli fe

paíTou a Goa , e defpachou logo Garcia de

Sá pcra ir entrar na Capitania de Malaca
,

por acabar íeii tempo Pêro de Faria , inan-

dando provimentos pcra Maluco. Moílafá

Baxá tanto que o Governador íe partío de

Dio , logo fe partio pêra a Cidade de Ama-
daba com todos os de fua companhia , c fe

aprefentáram ao Soltáo Badur, oíFerecendo-

fe-lhes pêra o fervirem , o que clle eílimou

muito ,
pela fama que delles tinha daquel-

Je negocio de Dio , ficando Moílafá Baxá
grande feu acceito , e lhe deo o titulo de

^.urnecan
,

que quer dizer o Senhor Ru-
me , e o fez General de feu exercito.

CAPITULO V.

Da grande , e cruel guerra
,

que An-
tónio de Saldanha fez por toda

a emeada de Cambaya*

A Fartado António de Saldanha do Go-
vernador , como diíTemos , tornou-fe a

paííar á Ilha dos Mortos pêra dalli come-
-çar a guerra. Dalli foi de longo da cofta pe-

ja enceada dentro
,
queimando , deftruindo

,

.e aíTolando todos os lugares marítimos , co-

.mo foram Madrefaval , Taloja , Gengimel

,

não perdoando em todos eíles lugares a fe-

xo , nem a idade alguma , nem ainda aos

Couto. Tom, L P. //, K bru-
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brutos aniinaes

,
porque até eftes lentíram a

fúria dos noíTos. E porque teve por novas ,

que a Cidade de Gogá
,
que era huina das

maiores , e mais opulentas em trato , rique-

zas , e poder de todas as de Can^baya , or-

denou de dar r.e]Ia
,

pêra o que lhe foi tie-

ceíTario ir-le detendo , eefperando por aguas

vivas
,
pêra poder entrar dentro. Jaz efta Ci-

dade quafi no cabo da enceada , da banda
do Ponente , eílendida em hum campo mui
rafo 5 e cm algumas ruinas de edifícios, que
ainda hoje fe vem

,
parece que foi antiga-

mente coufa muito grande , e fenhoreada de
alguns eftrangeiros , porque em muitas par-

tes moílra ainda pedaços de muros mui lar-

gos 5 de que ella foi toda cercada , todos de
cantaria , de huma pedra parda

,
que cada

huma he de mais de quatro palmos de com-
prido , e muito perto de três de largo , e ou-

tro tanto de alto
,
que íè nao liam humas com

outras comi betume , nem cal , fémente fei-

tas humas encarnas no meio de cada pedra

cm igual diftancia , com humas mechas de

páo ferro , em que as pedras de cim.a fe vam
encaixar , tão juílas , c tão primas

,
que pa-

rece parede de huma fó pedra. E no modo
defte edifício , andando-o nós vendo , e no-

tando , nos pareceo obra dos Chins
,
que de-

viam já de fer fenhores de algumas partes

daqiielle Reyno, como vimos nos efpanto-

fos

I

I
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fos edifícios dos Pagodes da Ilha deSalceíe?

que fem dúvida fe tem por obra fua. EíU
€Íía Cidade de Gogá afFaftada da agua hum
tiro de berço

,
pêra onde íe entra por hum

eíieiro, que chega até bem dentro da povoa-

ção , de huma vafa tão folta , e delgada
,

que fumirá qualquer coufa que lhe lançarem.

Eíle efteiro lerá de largura de pouco mais de

hum tiro de pedra , e nas aguas vivas met-

tem por elle fuás náos
,
porque fica tendo

mais de quatro braças de fundo , e quando
vafa fica tudo fecco , e efpraia alli a maré

tanto
,
que efcaçamente fe alcança com a

viíla 5 e em certas partes tem canaes , e po-

ços j onde as náos furgem. Efte efteiro en-

tra por derredor da Cidade
,
que quafi a cer-

ca , e fervem- fe por algumas pontes pêra fo-

ra. Além d eíle eíle iro , que lhe fervia de ca^

va , eílava a Cidade fortificada com algumas

tranqueiras nas partes quebradas
,
que hiam

fechar no antigo muro , e por nenhuma par-

te fe podia defembarcar fenao entrando pe-

lo eíleiro
,
porque tudo á roda por todas as

partes era alagadiço. António de Saldanha

tanto que as aguas vieram , tomando Pilo-

tos que fiíbiam os canaes , e entradas , foi

demandara Cidade, entrando pelo efteiro den-

tro com toda a Armada , e chegando ao
cães faltaram todos em terra com grandes

gritos , e alaridos
,
poílo que acharam em ter*

K ii ra
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ra hum corpo de mais de dous mil homens , 1

que acudiram a lhes defender a defembarca-

cão 5 mas a artilhcria das fuftas os fez aíFaf-

tar pêra róra. Poflos todos em terra arremet-

têram com os inimigos , com que travaram

huma boa bataliia , mas aííi apertaram com
elles

5
que com morte de muitos os arran-

caram do campo , levando-os diante de íi até

á Cidade, em que entraram de envolta. Os
inimigos como hiam cortados do medo , va-

raram logo pela outra parte do fertao , dei-

xando a Cidade em mãos dos noíTos
,
que

mettêram á eípada toda a couía viva que

acharam , não perdoando nem aos tenros me-
ninos nas tetas das mais

,
que apertando*os

comligo 5 eram paiTados ambos da cruel ala-

barda , e da aguda eípada , ufando nifto cru-

eldade alheia de natureza Portuguez , mas
pareceo aíli neceífario pêra terror. António
de Saldanha mandou dar fogo á Cidade por

fe não embaraçarem os feus foldados com
os deípojos delia , de que alguns não deixa-

ram de lè carregar bem. lílo foi tão apref-

fado
5
que antes que a maré fe acabaíTe , tor-

naram a fahir pêra fora , dando fogo a vin-

te c cinco navios que eftavam no efteiro car-

regados de roupas , drogas , e outras fazen-

das , o que tudo fc confumio em cinza, co-

mo também o fez á Cidade , ficando os mais

dos moradores de Cambaya pobrlifimos
>
por-

que

i
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que como alli era a mor elcala do Reyno,
todos tinham alli fiias fazendas. António de

Saldanha paírou-le a outra coita por onde
dcílruio muitos lugares , como foram , Bal-

ear , Tarapor , May , C^ielme , Agaçaim

,

até o rio de Bando rá , deixando tudo niet-

tido a ferro , e a fogo , e a gente toda em
pranto

;
porque os que puderam falvar fuás

pelfoas , huns perderam mulheres , outros fi-

lhos 3 outros fazendas , de forte
,
que em

todo o Reyno deCambaya outra coufa não

havia fenao prantos
,
queixas , e lamentações ,

com que os miferaveis acudiram á Corte ,

fem haver quem lhes délTe remédio a feus

males ; o que ElRey fentio em eílremo
,

porque lhes não podia fer bom áquellas cou-

tas. António de Saldanha gaflou por aqui

todo p verão , e fendo tempo de fe recolher

a Goa , o fez , deixando Diogo da Silveira

com vinte navios pêra ficar por aquella cof-

ta o refto do verão , e pêra ficar invernan-

do em Chaul , como levava por regimento
,

pêra no principio do verão tornar a conti-

nuarnaquella guerra. Diogo da Silveira tor-

nou a voltar até Daman , fazendo muitos

damnos por toda aquella coita , e tomando
muitas embarcações que fe recolhiam pêra

os portos de Cambaya , c como lhe deram
ameajos do inverno , recolheo-fe a Chaul.

CA-
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CAPITULO VL

Das de[avenças que o Accedeçan teve com
o Idalcan , e das preeminências daquel-

le cargo: e de como deo a ElRey de

Fortugal as terras firmes de Sal-

cete 5 e Bardes,

T A fcgunda Década de João de Bar-

ros le deo conta daguelle Cufo La-

rym
,

que cm tempo de AíFoníb de Albo-
querque veio fobre Goa a fegunda vez que
a tomou. E porque muitas vezes pelo de-

curfo da hiíloria havemos defailar nelle , o
daremos a conhecer.

Era efte Mouro natural do Reyno de La-

ra 5 vizinho ao de Ormuz , feu próprio no-

me era Cufo ; e porque era natural do Rey-
no de Lara , tomando o íbbrenome da ter-

ra , ficou-fe chamando Cufo Larym. Eíle fen-

do mancebo veio ter ao Reyno do Idalcan

,

e fe poz com elle a foldo , fervindo-o nas

guerras contra os Portuguezes tão bem
, que

vagando o cargo de Accedeçan do Reyno,
(que em dignidade correíponde ao de Con-
deftabre do Reyno

, ) lho deo a elle , e com
iílb inda mais o governo do Concan

,
pêra

onde fe elle foi , e ordenou pêra fua eítan-

cia a fortaleza de Pondá ,
que mandou fa-

zer de novo pêra fua feguranja
,
porque fi-

ca-
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cava muito vizinho da Ilha de Goa. Eíle car-

go de Accedecan neíle Reyno hc de tama-

nhvi preeminência, que quem o tem , não en-

tra em cafa d^ElRey a lhe fazer cortezia , a

que elles chamao zumbaia , nem guarda nif-

to a ordem dos outros Capitães que he ef-

ta. Ha naquelle Reyno trinta , ou quarenta

delles , em que entram alguns de dez mil

homens , outros de três , e quatro mil , ou-

tros de menos , conforme as terras que lhes

dam
;
porque fegundo icu rendimento , aíli

lhes aílinam a gente que hao de ter , e íuí-

tentar. De maneira
,
que fempre neíles Rey-

nos do Decan tem aquelles Reys perto de

quarenta mil homens de cavallo , de ordi-

nário pagos , e a todas as horas que quizer

pòr-fe com elles em campo o pode tazer.

Eíles Capitães são obrigados a ir á Corte to-

das as Luas novas a dar viíta aElP^ey^ e a

lhe fazerem fua veneração , c zumbaia
,
por

efta maneira. AíToma-fe EIRey a huma va-

randa, que cahefobre hum campo mui for-

mofo , e grande
,
por onde vam os Capi-

tães paíTando cada hum. por 11 , com luas in-

fignias , e bandeiras de fuás cores , com (cus

inllru mentos de guerra , camelos , e elefan-

tes , diante tudo por fua ordem , e empare-

lhando com a varanda em que EIRey eftá
,

fazem fua zumbaia, que he ir com a mão
direita ao chão , e depois polia fobre fuás

ca-
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cabeças , em final que tomam a terra de de-

baixo dos pés d'S]Rey , e aíli como vam
paílando Jhos vam dando a conhecer os que
eílam com elle. Só o Accedccan ruarda ou-

tra ordem
,
porque nao tem mais obrigação

,

que certas vezes no anno ir fazer efta zum-
baia a EIRey, e ao dia que ha de fer , ca-

valga EIRey , e vai a huma quinta fora da

Cidade a folgar, aonde o Accedecan vai com
dez , ou doze mil cavallos que fuftenra , c

faz fua zumbaia : fe EIRey eftá a cavallo
,

a cavallo ; fe a pé, a pé: quando fe aíTenta

he á mão direita d'ElRey , acima de todos

os Capitães , e Senhores do Reyno
,
porque

precede a todos. Eíle Cufo Larym ( como
he natural em todos os Reynos ferem inve-

jados os que mais podem ) foi mexerica-

do com EIRey
,
que lhe começou a ter má

vontade , do que elle foi aviíado ; e recean-

do-fe que vieíTe perder o lugar que tinha
,

e ainda a vida
, ( porque pei'a hum deftes

Reys cortar a cabeça , não fó a feu Capitão ,

mas a feu irmão , bafta hum pequeno mexe-
rico

, ) querendo fegurar alua com os Por-

tuguezes , carteou-fe com o Governador Nu-
no da Cunha , e lhe offereceo as terras fir-

mes de Salcete , e Bardes , que já foram do
Eílado pela doação que delias fez EIRey de

Bifnagua , cuias foram , fendo o Governador

Diogo Lopes de Siqueira no Eftreito , e Ruy
de
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de Mello Capitão da Cidade de Goa
,
que

logo foi tomar polTe delias , como fe verá

na terceira Década de João de Barros. Ef-

tas terras deo o Accedecan com condição,

que fe o Idalcan foíTe fobre elle
,
que o re-

colheíTem em Goa com toda fua fazenda ,

e família , e lhe deíTem feguramentc embar-

cação pêra fepaílar a Meca , ou a Cambaya.
Diflo lhe paíTou o Governador feguros Reacs,
e fizeram feus papeis. E logo mandou tomar

polTe daquellas terras pelo Capitão da Cida-

de , e pelo Tanadar mor , a quem os offi-

ciaes do Accedecan as entregaram livremen-

te, pondo nellas recebedores de fua mão ,

e recolhendo os foraes pêra por elles fe ar-

recadarem as rendas das aldeias. E para fe-

gurança delias mandou o Governador fazer

huma tranqueira no lugar de Alardor
,
jun-

to da aldeia Verna , duas léguas de Agaçain
,

onde cílava hum pagode muito forte
,

que
o Capitão mandou cercar de paredes grof-

fas , ficando elle no meio como cavalleiro

,

e nelle deixou por Capitão Chriftovão de
Figueiredo Tanadar mor de Goa , com du-
zentos Portuguezes , e muitos piães da terra.

Dalli começou a grangearos naturaes , man-
dando feguros a muitos ,

que andavam au-

fentes , e de forte negociou iílo
,
que acu-

diram todos com feus foros , mas não du-

Tou iílo mais de três annos , porque torna-

ram
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ram as terras ao Idalcan , como no fim def-

ta Década fe verá. O Accedecan , depois que

fez entrega das terras , fortificou-le na for-

taleza de Pondá por eftar mais peno de Goa

,

porque íè o Idalcan foíTe iobre elle pudef-

íe paíTiir-fe logo pêra a Ilha. Neftas coufas

gaílou o Governador o inverno , e em pre-

parar a Armada pêra na entrada do verão

fe pôr no mar
;
porque eftava aíTentado em

confelho
,
que fízefle tanta guerra pela cof-

ta de Cambaya , e que aíU lhe impediíTe a

navegação , trato , e commercio d'ourras par-

tes , que obrigafle a EIRey a lhe dar for-

taleza em Dio
,
porque eftavam dcfengana-

dos os do confelho de fe fazer por força ,

e que efta guerra fe fízeíTe com catures li-

geiros. E que elle Governador foíTe ao Ma-
lavar fazer huma fortaleza como lhe ElRey
mandava , aíTentando-fe que feria melhor no

rio de Chalé , aíli por fer duas léguas de

Calecut, como pela commodidade do por-

to , que era capaz de recolher noíías Arma-
das até galés. Com eíla refoluçao mandou o
Governador fazer muita cal, e ajuntar mui-

tos pedreiros , e cavoqueiros , e toda a mais

fabrica pêra aquella obra , trazendo fuás in-

telligencias com oRey de Chalé, eTanor,
porque o Çamorira eílava de guerra com o
Eftado.

CA-
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\I)as CGufas que ejle annofuccederam em Ma-*

\ luco , até chegar Gonçalo Pereira , e da
morte d'ElRey Bayano : e das cruezas

,

e deshumanidades que D. Jorge de

Menezes ttfou com os Ternatezes,

DEixámos as coufas de Maluco o anno

paííado com as pazes feitas entre os

Portuguezcs , c Caftelhanos , e clles fahidos

de Tidore pêra o lugar de Camafo. Depois
dirto 5 recolhido ElRcy de Tidore pêra a-

quella Ilha, vendo-fe defabrigado dos Caf-

telhanos com quem tinha cobrado bico , a-

chando a lua Cidade aífolada , c deílruida ,

começou a puxar por pazes pêra fe quietar,

c viver fem fobreíaltos. E praticando-fe nel-

Jas , vieram-fc a concluir com as condições

feguintcs :

Que ElRey de Tidore pagaria certos

hares de cravo
, ( cuja quantidade não acha-'

mos ?ia verdade
, ) que nunca mais recolhe^

ria em feu Rcyno Caftelhanos , neyn os fa-
voreceria , 7íeyn ajudaria mais contra Por-
tuguezes , nem contra feus amigos , e alia-

dos. Eftas pazes fe juraram , e celebraram

çm ambos aquelles Rcynos de Ternate , e

de Tidore , começando dalli em diante a cor-

rer em amizade huns com os outros , e com
if-
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ifto tiveram os Portuguezes mais algum fô-

lego
,
porque eílavam rrabaljíados , e canfa-

dos da guerra. Pouco depois difto faleceo na

noíTa fortaleza ElRey Bayano , a que outros

chamão Bohat
,
que foi íiího de Boleifc , o

primeiro que nos agazalhou naquellas Ilhas
,

que faleceo os annos 15:205 fícando-lhe três

filhos legítimos , ifto he , efte Bayano que a-

gora faleceo , Ayalo , e Tabarija
,
que fica-

ram tão moços
,
que o mais velho não paf-

fava de féis annos. Teve mais fete filhos baf-

tardos homens , de que o mais velho era Ca-
chil Daroes

,
que ficou por tutor dos irmãos

legítimos , e Governador do Reyno com a

Rainha fua mai , em quanto o Bayano não

era de idade. E o anno de vinte e hum ,
que

António de Brito fez a fortaleza de Terna-
tc

5
pêra mor fegurança delia recolheo o

Rey Bayano
,
que era m.enino com fuás amas

,

e aias pêra o crearem , dando-lhe gazalha-

<Jos feparados pêra iíTo : o que foi muito mão
de foffrer á Rainha fua mãi

,
que > como diP-

femos
5
governava o Reyno com o enteado

Daroes. Com ifto começaram logo a fe pe-

jarem os naturaes com os Portuguezes , e

com a fortaleza
,
porque tanto que tiveram

forte em que fe recolherem , começaram a

governar com feveridade , tomando-lhe o
feu Rey por força

,
pêra os terem fopeados.

Foi o moço creando-fe na fortaleza , até fer

de
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deidade pêra lhe entregarem oReyno. Sen-

do efte anno em que andamos o Rey de de-

zoito , e depois de tomar poíTe do Reyno,
aíli no cativeiro veio a falecer em poucos

dias , e não íem fufpeita de peçonha , e fe

affirmava
3 que lha mandara dar Cachil Da-

roes
,
porque lhe era muito doce o reinar.

Por morte do Bayano
,
que a mai fentio mui-

to , fez logo jurar o filho fegundo Cachil

Dayalo, a quem D. Jorge teve modo pêra

também o recolher na fortaleza : requeren-

do-lhe a mai que lhe déíTe feu filho . por-

que receava que hum , e hum lhes foíTem

todos morrendo daquella maneira. A ifto lhe

não diffirio D.Jorge, porque como Cachil

Daroes Jhe vinha bem governar , favorecia

D. Jorge niíTo
,
porque elle foi o que teceo

aquellas meadas , e o que deo a ordem pê-

ra fe recolher ElRey na fortaleza , pelo que

lhe niíTo hia. Succedeo depois difto arrufar-

fe o Daroes do Capitão
,
porque favorecia

muito hum homem principal chamado Ca-
chil Vayaco , de cuja amxizade elle andava

muito ciofo
,
porque receava que pela mui-

ta conta que delle o Capitão fazia , vieíTe

elle a defcahir , e a pagar fuás maldades. E
aífi lhe veio a tomar tamanho ódio

,
que tra-

tou de o matar , do que elle logo foi avi-

fado. E como tinha menos poíTe que o Da-
roes , acolheo-fe á fortaleza pêra fegurar lua

vi-
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vida. Daroes tanro que o foube , como o
ódio era entranhavel, mandou requerer a Dom
Jorge ,

que lhe entrega íTe Vayaco , como a

Governador daquelle Reyno ,
porque tinha

delle culpas , e queria fazer juftiça. D. Jor-

ge , como era amigo do Vayaco , defejou de

o lâlvar, e chamou o Alcaide mor, e Ca-

pitão mor do mar , e algumas outras peíToas

principaes . e tomou com elles parecer fo-

bre o que faria naquelle negocio. Alguns
diziam que era obrigado ao entregar , ou-

tros que não , mas que trataíTe de moderar
Cachii Daroes , dando huns , e outros fuás

razoes. Eftava o Vayaco recolhido em hu-

ma camará , e fabia muito bem o que fe tra-

tava , c pódé fer que o ouviííe , porque o
negocio tratou-fe hum pouco defentoado

;

e receando-fe que o entregaíTem a Cacil Da-
roes , coufa que elle fentiria mais que a mor-
te, quiz antes tomalla porfi, que ir-lhe ca-

hlr nas mãos ; e não achando com que fe

matar, remettendo a huma janella , lançou-

fe delia abaixo , e fez-fe em pedaços. Ifto

fentio D. Jorge muito , e fcou tendo avor-

recimento ao Daroes , defejando de fe lhe

ofFerecer occaíiao em que fe vingalTe dclle,

Succedeo poucos dias depois diílo matarem
huma porca pequena, que D. Jorge tinha,

de cafta da China muito formoía
,
que an-

dava por derredor da fortaleza de dia , do
que
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que D.Jorge ficou tão apaixonado
,
que man-

dou inquirir lobre a morte da porca , e a-

chou-fe culpado ( ou quiz eJle que fe achat

fe ) hum Cachil Vaydua muito parente do
Daroes , e douto na lei de Mafamede

,
prin-

cipal Caííis 5 e Sacerdote entre cllcs , a quem
D. Jorge logo mandou prender na fortale-

za. A ifto acudio o Daroes com muitos prin-

cipacs a lho pedir , o que fez quali com união:

D. Jorge mandou hum criado feu homem
baixo chamado Fero Fernandes

,
que lhe foC-

fe trazer Cachil Vaydua , e parece que ou
D. Jorge o tinha eníaiado do que havia de
fazer, ou clle de máo , ou graciofo tomod
huma pofta do toucinho da porca , e tiran-

do-o do tronco lhe untou a boca mui bem
com elle , não lhe dando dos gritos que o
Mouro dava chamando por Deos , e pelo

Capitão j e aíH o levou aonde úIq eílava ,

que era á porca da fortaleza , com os que
lho foram pedir. O Mouro tanto que vio o
Daroes , lançou-fe no chão , e começou a es-

bravejar , e a chorar , contando-lhe o que lhe

fizeram com muitas lagrimas; o Capitão lho

entregou , e o Daroes o mandou pêra fua

cafa , onde fez grandes purificações
,
porque

o porco he muito abominável a clles ; e fen-

tio aquelle negocio tanto
,
que fe foi daquel-

la Ilha deílerrado , e fe paíTou por todas as

outray , e por ellas andou pregando a affron-

ta,



i6o ÁSIA DE Diogo de Couto
ta

5
que os Poriuguezcs fizeram ao Sacerdo-

te de Mafamedc
,
pedindo , e requerendo a

todos
,
que quizeíTem acudir por íua honra.

Nao pararam ainda nifto as couías , mas or-

denou o demónio ainda outro caio
,
pcra a-

cabarcm os Poriuguezes de ler avorrecidos

naquellas Ilhas, que foi eíle. ComiO faltavam

os mantimentos , e o Galeão da viagem tar-

dava , e não havia com que fazer paga aos

foldados 5 bufcavam elles feu remédio por
onde o achavam , entrando pelas tendas , e

caías dos naturacs^ e lhes tomavam os man-
timentos fem lhos pagarem. Ifto indignou

tanto a todos , que mandou o Daroes
,
que

fe não trouxeíTe mais coufa alguma á Cida-

de pêra fe vender , e que fe fechaíTem as

tendas como fizeram. Começando a faltar tu-

do , e os da fortaleza padecerem tantas ne-

ceíTidades
,
que amotinados os foldados di-

ziam grandes males do Capitão , e do Go-
vernador da índia , indo todos á porta da
fortaleza , ao modo de motim , requerendo

que lhe pagaíTcm , e lhes deílem mantimen-
tos , a iíío lhe não podia ferD.Jorge bom,
pela falta que havia de tudo na fortaleza

,

e foi-lhe neceíTario mandar Gomes Aires em
.algumas Corocoras , com alguns foldados

por eíTas Ilhas a refgatar alguns mantimen-
tos com alguma roupa que ainda havia. Ef-

te homem chegando a huma daquellas Ilhas

per-
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perto , defcmbarcaram certos íbldados cm
ilum lugar chamado Tobana , e como hiam

famintos entraram pelas caías , e lhes toma-

ram o mantimento que lhes acharam , fcm

lho pagarem , nao vendo quão poucos eram ,

e o riíco que corriam. Tantos roubos , e des-

atinos fizeram
,
que nao podendo os m.ora-

dores já foíFrer mais, deram neiles , e nao

querendo matar algum , os efpantáram mui
bem , e lhes tomaram as armas em. paga de

feus mantimentos. Aííi efpancados , e moí-

dos fe embarcaram , e íe foram pêra Ter-

nate , e fe aprefentáram ao Capitão com os

focinhos inchados , e efcalavrados , contan-

do-lhe o cafo. D. Jorge como era apaixo-

nado , e de forte natureza , mandou chamar

o Daroes , e lhe diííe, que logo lhe mandaf-

fe trazer os authores daquelle negocio
,
pêra

os caftigar conform.e a como o cafo reque-

ria ; afíirmando-lhe que felogo o nao fazia,

que nelÍQ havia de tomar fatisfaçao daquel-

las aíírontas. Cachil Daroes com ter já fa-

bido que os Portuguezes tiveram a culpa

daquelle defarranjo , calando-fe , mandou tra-

zer o Governador de Tobana , e dous ho-

mens outros principaes , e os entregou a Dom
Jorge, havendo que fe fatisfaria com iílò ,

e quando muito, que os teria prezos alguns

dias. Mas D.Jorge ufando de fua má natu-

reza , mandou logo alli cortar as mãos a

Cfiuto, Tom, L P. //. L dous

,
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dous , e ao Governador da Ilha mandou ma-
tar de hum género de morte muito cruel

,

e nunca ulado entre os Portuguezes
;
porque

aíli como eíla nação igualou a todas as do
Alundo em adquirir, conquiftar, c fufteniar

tantos , e tão apartados Rcynos , e Impérios
;

aíli íe eílremou na milericordia , e piedade
,

que fempre ufou com os vencidos : coufa

tão natural de animo nobre , e Chriílão ,

quanto o outro lie de bárbaros , c inhuma-
nos. Cacliil Daroes , e todos os mais da ilha

ficaram com tam.cinlio ódio contra D.Joi^ge,
que trataram de o matar , e o mefnío a to-

dos os Portuguezes , e Caftelhanos
,
por fe

verem livres deílas gentes
,
que por caio tão

nefando tinham razão de lhes aborrecerem,

E dando conra defte negocio a alguns feus

familiares, aconfelháram-fe
,
que convocaf-

fem todos os Reys daquellas Ilhas a huma
liga geral contra todos os Chrirtaos , o que
Jogo Daroes poz em execução , defpedindo

peíToas de confiança a darem conta a Cachii

Catabruno
,
que governava o Reyno de Gei-

lolo
,
pelo Rey fer menino , e lhe mandou

pedir
,

que em hum certo tempo fe levan-

taíTe contra os Caílelhanos
,
que eftavam na-

quelle Reyno, e os mataífe a todos ; e que

também o fizefie ao Rey menino, e fe ale-

vantaíTe por Rey
,

que ellc o favoreceria

ém tudo y porque elle havia de fazer outro

tan-
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tanto aos Portuguezes , e ao moço DayaJo

,

e fe havia de alcvantar por Rey daquelJas

Ilhas , onde nunca mais havia de confentir

Portuguezes por fuás tyrannias. Eftando ef-

tc negocio afli ordenado
,
permittio Deos es-

torvar tudo
,
porque efperava íer ainda por

todo aquelle Archipelago feu Santiííimo

•Nome louvado , e exaltado, porque não fí-

cailb parte no Mundo em que Elle não fof-

ie honrado, e conhecido ; e aííi fe veio a

defcubrir a conjuração. E como Cachil Da^-

jroes pêra mais diíTimulaçao nunca fe aufen-

-tou , antes hia muitas vezes á fortaleza , aíll

^por fua vontade , como chamado do Capi-

.tão , hum dia lhe mandou elle recado
, que

ie foíTe pêra ú\q , e levaíTe Cachil Tamara-
no

,
que era Capitão do mar , e Cachil Boyo

,

juíliça m.ór do Reyno
,
porque tinha negó-

cios que tratar com elles. Çachii Daroes in-

nocente do que D.Jorge determinava, ajun-

tando os outros , fe foi á fortaleza , e o Ca-
pitão os recolheo em huma camará, e lhes

/.mandou dar tratos fobre o cafo , e nelles

defcubríram a conjuração , do que mandou
fazer hum auto judicialmente

,
porque os

condemnou á morte. E logo mandou orde^

nar no terreiro da fortaleza da banda de fd-

ra hum cadafalfo alto , onde mandou tirar

Cachil Daroes á viíla de todos , e fubido em
.cima hum pregoeiro, notificou emalhas vot

L ii zes
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2es íuns culpas

,
porque fora ícritenccado que

foíle clegollado , e logo hum algoz lhe cor*

tou a cabeça. Dos outros dous nao achámos
em lembrança o que fe fez dclles , mas o
cerro he que tairbcm morreriam. A Rainha*,

e todo o povo fxcátam tão efcandalizados

<iefte negocio
,
que logo dcfpejáram a Ci-

dade 5 e fe recolheram a huma ferra miuito

forte , e fe apofentáram no lugar de Toru-
to. Dal li mandou a Rainha pedir a D.Jor-
ge o filho que lhe tinha prezo , ao que lhe

cUq não refpondeo. Pelo que logo mandou
"lançar pregão por toda a Ilha

,
que fob pe-

na de morte nenliuma pefloa vendelTe aos Por-

tuguezes mantimiCntos , nem outra coufa al-

guma. Com ifto os pu.zeram em tão extrc-

•ma neceílidade de fome
,
que começaram a

adoecer , e a cahir pelas ruas de fracos. E
fem dúvida morreram todos , fe Deos nao
trouxera áquelle tempo o Galeão de Gonça-
lo Pereira

,
que o anno atrás paíTado (como

diíTemos ) rinha partido de Goa , com o que

os homens tornaram a refufcitar. Gonçalo
Pereira tomou poíTe da fortaleza , e fez pa-

ga aos foldados
,
que achou tão fracos , e

debilitados
,
que fe não podiam mover. A

Rainha , tanto que foube que era chegado Ca-
piíão novo , o mandou viíitar , e fazer-lhe

<]ueixas de D. Jorge , a que lhe elle refpon-

xieo muito bem , e que lhe faria juftiça. E
/ :; _ ... ^ CO-
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como elle levava por regimento do Gover-
nador, pelas culpas que de D.Jorge lhe ti-

nham mandado
,
que rirafle delle devaça , e

achando-o comprehendido naquelles crimes

que WiQ apontava , o prendeílb , o que elle fez
,

e oiuetteo na torre da menagem , o que lhe

foi também neceíTario por apaziguar a Rai-

nha , e deo mais liberdade ao fiiho da que

tinha , fallando-lhe todos os que queriam ,

e paíTeando por toda a fortaleza ; e com iP-

to mandou pedir á Rainha
,
que íe tornaf-

fe pêra a Cidade , e correflem em amizade

como dantes
,

porque elle lhe faria juíliça

muito inteira. A Rainha vendo que lha co-

meçava a fazer na prizao de D. Jorge , e na

liberdade do niho
,
que dantes eílava leteu-

do em huma cafa , logo fe tornou pêra a Ci-

dade com todos os feus , e mandou que co'-

reíTem as coufas como dantes. Gonçalo Pe-

reira achou a fortaleza mui desbaratada , e

tratou de a reformar , mandando-lhe fazer

baluartes
,
porque até então nao era m.ais que

huma parede toíca. E pêra iílo mandou pe-

dir á Rainha ajuda de officiaes , e materiaes
,

promertendo-lhe , de como a fortaleza foíTe

acabada, de lhe entregar feu filho , com o
que lhe ella mandou acudir com todo o ne-

ceíTario : e como foi tempo de o Galeão ir

pêra índia , mandou embarcar D. Jorge pre-

zo cm ferros com os autos de faas cul-

pas.
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pas. E nefte eftado ficam as couías de Ma-
luco até fer tempo de tornar a ellas.

CAPITULO VIIL

T)a defcripção de todo ejie mar do Levante
,

e quaes são as verdadeiy^as Ilhas de Ma-
luco. E da divisão dos cinco Archipe-

lagos em que fe reparte : e dos coflu-

mes 5 e condições defeus naturaes,

POfto que João de Barros tenha efcrito

muito bem deftas Ilhas de Mahjco , de

fua povoação , e principio de feus Reys , to-

davia quizemos aqui fazer efta nova defcri-

pção 5
porque depois que elle efcreveo , vie-

mos a alcançar muitas coufas
,
que naquel-

le tempo fe não fabiam
,
que são coufas mui-

to neceíTarias , e curiofas. E para melhor de-

claração , e entendimento deíla defcripção ,

dividiremos eíle grande Archipelago , e mar
deíla banda em finco partes, dando-lhes ter-

mos 5 e limites a cada huma pêra fe pode-

rem conhecer.

A primeira parte he o Archipelago de

Maluco , a que os naturaes não fabem dar

quantidade \ m.as o mais certo he , que come-

ça paíTando Mindanáo , e tudo pêra lá cha-

ma- fe Maluco , em cujo meio ficam as fin-

co Ilhas do cravo 5 Ternate , Tidore , Ma-
quiem 3 Báchão , e Moutel. E pollo que Ba-

chão
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chão jie dividida em muitas lilias cortadas

por muitos braços de mar
,
que fe navegam

com embarcações ligeiras , todavia por Jer

de hum ló Senhor as nom.eamos por huma
Í6. Por cima dclhi corta a Equinocciaí , e ao

Norte delia corre a Ilha de Ternate
,
que

fe aparta hum gnio pcra o Norte , ficando

entre huma , e a outra as Ilhas de Moutel

,

e Maquiem , todas áviíla humas das outras

por elpaço de vinte e íinco léguas , e todas

fe correm Norce , e Sul. E poílo que de-

baixo deíle Archipelago fe comprchendam
outras muitas líhas, todavia quando fe no-

meam as de Maluco , não fe entende mais

que deitas finco Ilhas
,
por ferem as fenho-

ras , c principaes de todas; e afi] por excel-

lencia iè chamam Moloc
, ( que he o feu

verdadeiro nome
,
) e não Maluco ,

que he

corrupto delle , cujo nome na fua lingua pró-

pria quer dizer , cabeça de couía grande.

Eílas finco Ilhas , e todas as mais que fe com-
prehendem ncfta primeira parte , ou Archi-

pelago de Maluco , são fenhoreadas de três

Reys , o de Bachao , o de Tidore , e o de

Ternate ; eíle fenhorea as trcs principaes do
cravo

5
que são Ternate , Moutel , e Ma-

quiem. E poílo que efte Rey fe intitule por

de Ternate , não he por fe chamar aíli a

Ilha
5 ( cujo verdadeiro nome he Gape , ) íc-

não porque a principal Cidade delia fe cha-

ma
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ma Ternate. E pela mcfma maneira a Ilha

de Tidore fc chama Duco , e a ília piinci-

pal Cidade Tidore , de que aquelle Rey íe

honra , e intitula ; aíli como os Rcys de Fran-

ca , de Senhores de Paris. Mas entre todos

eftes R.eys , ao de Ternate fó por exceilen-

cia intitulamos por Rey de Aialuco , aíTi por

fer lenhor das principaes três Ilhas do cra-

vo , como já diíTemos
, ( c de outras mui-

tas defte Archipelago
, ) como pela autho-

ridade 5 e em certo modo íuperioridade
,
que

com a noíTa fortaleza alcançou fobre os ou-

tros Rcys.

A fegunda parte, ou Arcliipeíago , heo
do Moro

,
que íica perto de leirenta léguas

de Maluco ao Norte , e começa nas Ilhas

de Doe duas léguas á ré da ponta de Bicoa
^

e não adiante , como anda nas cartas de ma-
rear , no cabo de Batochina. Sáo eftas Ilhas

povoadas de gentes filveftres. A Ilha de Ba-

tochina terá em circuito duzentas e cincoen-

ta léguas , e nella ha dous Reys , o de Gei-

lolo 5 e o de Loioda , algumas vinte e cin-

co léguas do outro
,
junto de huns Ilheos

,

onde acaba efte Archipelago da banda do
Norte. E eíle Rey he o mais antigo de to-

dos os de Maluco , e de todos os daquel-

le mar ; mas hoje he o mais pobre , e fra-

co de todos. Os habitadores deíla Ilha da

banda do Norte são falvagens^ fem lei , e

fem
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fem Rcy , c náo tem povoações fenao pelos

matos. Mas da banda do Leíle he povoada
de longo do mar , e tem grandes , e bons

lugares , que cada hum tem lingua Ibbre íi

,

poíto que todos fe entendem,. A eíla cofta

chamam Morotia
,
que quer dizer o Moro

da terra ; e as Ilhas de defronte chamam Mo-
rotai

,
que he moro do mar , e a todas as

Ilhas juntamente chamam o Moro. Seus ha-

bitadores são homens falfos , brutos , e pu-

lillanimes ; e entre elles ha hum povo cha-

mado Momoja muito bellicofo : careceram

fempre de Rey , lei , efcritura
,
praça

,
pe-

zo , medida , moeda , ouro
,
prata , e de to-

do o outro meral ; mas são todas cilas Ilhas

muito abaíladas de mantimentos , e delias íè

provê Maluco : as mulheres são lavradoras ,

e trabalham em tudo
,
governa-fe cada lu-

gar por huma peíToa principal
,
que ílicce-

de por defcendentes , a que não pag.im tri-

buto algum, fenão algum peixe quando vem
de peícar. Foram grandes idólatras . adora-

vam páos
5
pedras , e ainda a figura do dia-

bo , que pintavam com grandes fealdades.

Os Reys de Maluco tanto que foram Mouros,
começaram a conquiílar eftas Ilhas , e cada

hum tomou o que pode j mas o melhor qui-

nhão tomou o de Ternatej e depois lhe tomou
o de Tidore alguns lugares com o flivor dos

Caílelhanos, como em feu lugar diremos.

O
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O terceiro Archipelago he o dos Pa-

puas
,
que eftá a Leíle de Maluco

,
que he

pouco frequentado pelas Ilhas ferem muitas
,

e cheias de baixos , e refringas. Os naturaes

deitas Ilhas são pobriíIim,os , negros como
Cafres , com cabello revolto , magros , fe-

ios , e de grandes , e crefpas grenhas. Cha-
ir.am-lhe Papuas

,
que em lingiía dos natu-

raes quer dizer pretos : são hom.ens rijos
,

c aturndores do trabalho , e muito habiles

pcra toda a maldade, e traição, lem todas

as Ilhas Reys , e ha ncllas ouro , mas vem
pouco ás outras Ilhas

,
porque não tiram

mais que o que hão miíler pêra jóias. En-
tre elles ha alguns tão alvos , e louros , co-

mo Alemães , e com o Sol são como cegos :

ha entre elles muitos íurdos , e feguudo a

inform.ação que ha deílas Ilhas , correm de

longo de huma grande terra
,
que dizem que

fecha no Eílreito de Magalhães
,
porque al-

guns Pilotos Caílelhanos navegaram de lon-

go delia mais de quinhentas léguas.

O quarto Archipelago lie o dos Cele-

bes
,
que eftá a Loeíle de Maluco : ha nel-

le muitas Ilhas famiofas , de que as princí-

pacs são Mindanáo , c a própria dos Cele-

bes , em que ha muitos Reys , de que em ou-

tra parte fazemos memoria. Tem mais as

Ilhas Bifiya, que tem muito ferro, e Maf-
caga 5 Masbate

,
que ambas tem muito ou-

ro ,
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ro
,
que também fe acha cm Mindanáo , e

a liha de Sologo
,
que tem muiias pérolas,

que mo íabem osnaturaes tirar. Tem todas

eflas Ilhas , e outras muitas que não nomea-
mos , muitos mantimentos , Sândalo , Agui-

la , Canela , Cânfora , Tartaruga , Gengi-

vre , Pimenta longa , e algumas deílas Ilhas

obedecem ao Rcv de Borneo , e outras ao

de Ternate , e Tidore : são léus natiu*acs

muito atraiçoados , andam niís, encachados
,

e trazem os corpos pintados com muitos la-

vohes : ufam o cabello cortado nas fontes ao
antigo Portuguez , e por detrás muito com-
prido , e atado no toutiço. Tem todos as

teílas muito batidas pêra trás
,
por onde lhes

ficam, os roftos parecendo maiores ^ trazem

os dentes limados , e pretos , e as orelhas

furadas. São os Celebes tão cujos , e torpes
,

que tem mancebia de homens ; tem peque-
nas povoações , e em cada cafa mora toda

huma geração ; e penduram ao redor de fuás

cafas as cabelleiras dos que m^atam na guer-

ra , e quem tem mais he mais honrado. Ha
neftas Ilhas muitas monftruofidades , de que
não falíamos , c entre ellas huma arvore

,

que quem fe poe á fombra do Ponente , ma-
ta logo , fenão vam bufcar a fombra do Le-
vante

5
que he feu antídoto.

O quinto Archipelago he o de Amboí-
no, que eftá ao Sul de Maluco, tem m^ui-

tas
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tas Ilhas, que fe governam por fuás cabeças

:

as próprias de Ainboino sáo abadadas de

mantimentos , e de muitas , e frelcas ribei-

ras de lingular agua ; nunca foram luieitas

a alguém , mas depois foram conquiíladas

dos Kçys de Ternatc , e Tidore , a que fi-

caram ílijeitas algumas daquellas Ilhas ; mas
pelas avexações que delles receberam íe re-

belaram , e deram a obediência á Rainha de

Japara ; e alguns lugares que são de Chri-

íláos obedecem aos Portus^uezes. Colher- fe-

hão neílas Ilhas dous mil quintaes de cravo

cada anno
,
que logram os Jaós ,

porque o
vam refgarar em feus juncos , fem lho nin-

guém poder defender. Ha muitos povos por

eftas Ilhas , em que os nlhos comem os pais

como são velhos : tem muitos ritos , e cof-

tumes bárbaros
, que nós não relatamos por

fugir prolixidade. Dam-fe neílas Ilhas hu-

mas vergas cumpridas , a que chamam rotas,

que aílirmam alguns homens verem algumas

de Hncoenta braças de comprido , e a mais

grolTa he como hum dedo meiminho delga-

do. Ao Sul de Amboino eílam as Ilhas de

Banda , e a Leíle delias perto de trezentas

léguas , fegundo alguns afíirmam , eílá huma
Ilha de muito ouro , cujos naturaes não paC-

fam de quatro palmos de alto ; e fe aíli he,

-são os verdadeiros Pigmeos.

CA-
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CAPITULO IX.

Do que fe tem da antigiiidade ^ e povoação

das Ilhas de Maluco , com as arvores

r do cravo , e dos noines cjue eftas

^ drogas tem por todo o Mundo.

E*
Stcís Ilhas de Maluco , fegundo fe vê

4 por íèus habitadores , foram no princi-

pio povoadas de diíFerentes nações ; o que

fe infere da variedade das línguas que em
todas ha

,
porque cada huma a tem de por

íi , fó Maquiem, e Ternate deferem pouco,
como Portuguczes, e Gallegos. Mas a lín-

gua mais commum , e de que rodos ufam

,

he a Malaya
,
que por fer mais doce , e de

melhor pronunciação 5 fe lhe affeiçoáram to-

dos. Os mais antigos defcubridores , e po-

voadores deílas Ilhas fe acha íerem os Chins ,

porque também fe tem pelos primeiros in-

ventores das embarcações , e da arte de na-

vegar de todos os do Oriente. iVlguns tem
pêra íi , que os Jaós as defcubríram , e que

os Malucos procedem delles ; mas o mais

certo he procederem dos Chins
,
que paíTan-

do ha muitas centenas de annos por aquel-

le mar em fcus juncos , aportando naquel-

las Ilhas , vendo fua fuavidade , cheiro , e

fruto 'da terra , carregando de feu cravo
,

que até então não era conhecido no Mun*
do,
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do, foram-fe , dcixando-fe ficar muitos del-

les por aquellas Ilhas
,
que povoaram algu-

mas partes delias , cuja memoria ainda hoje

dura, como fe vê na Batochina do Moro,
e em Bathocina de Muar

,
que quer dizer

,

terra dos Chins do Moro , e terra dos Chins

de Muar, e cm outras muitas panes. E co-

mo ficaram aquelias Ilhas conhecidas, e iã-

bidas delJes , foram buíbar o Teu cravo
,
que

por feu cheiro
,
goílo , e mais qualidades

,

foi muito cíiim.ado de todos os que o vi-

ram. Pelo que continuaram aquelle trato , le-

vando-o em feus juncos aos Eílreitos Pcríi-

co , e Arábico de envolta com outras lou-

çainhas , e riquezas da China
,
que por mãos

dos Perfas , e Arábios paliaram aos Gre-

gos , e Romanos
,
que as cílimáram , e cu-

bicaram tanto
,
que trataram alguns Impera-

dores Romanos de conquiftarem o Oriente.

E como as mais das drogas foram ter d Eu-
ropa

,
por mãos (comojá diíTemos) dos Per-

fas , e Arábios , e elles as houveram dos

Chins que lhas levavam , náo lhe fabcndo

fua origem , e nafcimento , cuidando que tu-

do traziam da fua Provincia da China , de-

ram-lhes feu próprio nome a muitas , como
foi á Canela

,
que Avicena , e Raíis no-

meam por dous nomes ; Dareine
,
que quer

dizer páo da China, fendo ella de Ceilão^

«Cinnamomo, que quer dizer páo cheirofo

dá
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daCliJna. He tao nntigo eíle conhecimento

do cravo
,
que já Plinio , ( que concorreo

no tempo do Imperador Domiciano
, ) te-

ve dclic noticia
5
porque no fcu livro duo-

décimo capitulo fetimo diz
,

que havia na

índia hum grão femelhante ao de pimenta,

fenão quanto era mais comprido
,
que íe cha-

mava Cariofiium , e outros o nomeam por

Garioíilum. Os Perfas o nomeam por Cala-

fur. E faltando niílo com licença dos Mé-
dicos , nos parece que o Cariofílum dos La-*

tinos he corrupto do Calaíur dos Mouros

,

porque lá tem alguma íemclhança ; e como
efta droga paíTou á Europa por mãos dos

Mouros com eíle nom.e de Calafur
,
pare-

ce que lho nao mudariam. Os Cafleihanos

lhe chamaram Giiope
,
porque o que leva-

ram foi da Ilha deGcilolo. Os Malucos lhe

chamam Chanque. Os Médicos Bramenes

o conhecem por Lavanga
,
podo que tam-

bém o nom.eam pelo nome dos Mouros :

mas cada hum lhe quer dar o feu , como
nós lambem fazemos

;
porque os primeiros

noflbs
5
que foram ter áqueilas Ilhas , toman-

do-o na máo , e vendo a femelhança que ti-

nha com hum cravo de ferro , lhe ficaram

chamando cravo
,
por onde hoje he tão cor

nhecido no Mundo. E pofto que diíTemos

;

que fó nas finco Ilhas
, ( que no capitulo

atrás nomeámos ). ha cravo, nao Jie porqiue

o
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o deixe de haver em outras , fenao pela gran-

de quantidade que nellas íe colhe : porque
cada anno rcípondcm coiri quatro mil bares

,

de quâíro quintaes emeio, e vinte e quatro

arratens o bar
, que iílb tem o de Ternate ,

e pela conta do terço que lhe tiram pelo baf-

tão
, ( porque aquelles são limpos

, ) dam féis

mil bares ; mas também o ha nos Ilheos de

Ires 5 e Meitarana , circum.ílantes a Ternate ,

e em Pulo Cavali
,
junto a Tidore , e em

Geilolo , Sabugo , e Gamoconora , lugares

daBatochina: e emAmboino, e na Ilha de

Varenula , onde fe dá mais cravo que todas 5

mas pcior, e menos grado. E porque falía-

mos cm cravo limpo , faremos declaração da

diífèrença que tem de limpo a cujo.

Qiiando facodem efte cravo das arvores

que íe apanha , alimpam-no , e apartam-lhe

a hum a parte os príozinhos , a que os Caf-

telhanos chamam fufte
, ( que são aquellas

pontinhas em que uafce o cravo
,
que tam-

bém cheiram , e rcqueimam : e partes ha na

índia cm que valem em igual preço do cra-

vo , mas commummente dam porelle as três

partes menos
; ) e também lhe apartam ou-

tro cravo a que chamam madre
,
que he o

que ficou de hum anno pêra o outro, e por

iílb engrofibu , e vai bem na Jaoa ; e tira-

das eftas duas coufas fora , todo o mais cra-

vo que fica he apurado , e lhe chamam Um*
po
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po de páo , e de baftão , e eftc de ordiná-

rio vai mais a terça parte, que por alimpar,

Eftes craveiros são muito grandes , verludos ,

e pontagudos
,
porque tendo os pés groíTos ,

deitam muitos , e delgados ramos : a folha

fe parece com a dos loureiros , e quebrada

entre os dedos cheira , e rcqueim.a alguma
coufa , mas nada a cafca , e a madeira , que

he muito forte , e de muita dura. He eíla ar-

vore tão cálida
,
que não deita de íi go-

ma 5 como Avicena por má informação ef-

creveo no livro fegundo , capitulo trezentos

e dezoito ; onde diz
,

que a goma da ar-

vore do Cariofiliom era femelhante á tre-

mentina em virtude : e muito averiguado ,

e experimentado eíU por todos osnaturaes,

que as arvores miuito quentes , e muitos frias

não deitam goma , e fó as do meio a pro-

duzem 5 como vemos neftas arvores , e nas

de pio preto , e páo ferro , e em outras em
que fe nunca âchou. Nafce o cravo em ca-

chos como mortinhos , e depois de madu-
ro

5 que fe conhece pela cor que he roxa , o
tiram , e o feccam ao Sol por efpaço de três

dias 5 em que toma aquella cor preta fobre

cinzenta , que fcmpre tem. Mudam-fe eílas

arvores em -fuás novidades como maleitas ,

o que lhe procede do muito Sol , e da mui-

ta chuva
,
que contino tem

, por eftarem de-

baixo da Equinoccial, Começam a abrolhar

CQuto.TonuLP,iL M em
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cm Fevereiro , e em Março , e de Setem-
bro por diante a colher : e conhcce-le a quan-

tidade de pouca , ou muita novidade
,
pela

flor muita , ou pouca. Os craveiros nafcem

fem beneficio algum , como todas as arvo-

res do mato
,
porque eftc he o deftas Ilhas :

e he tamanha fua quentura
,
que chupa to-

da a humidade da terra , e não lhe deixa

virtude pêra produzir herva alguma ao der-

redor. E não fó acontece ifto nas hervas
,

pêra quem não he ncceíTaria muita humida-

de , mas ainda em todo o arvoredo
;
por-

que fe querem difpór hum craveiro , buí^

cam parte onde eftam outras arvores
,
pêra

que chupando-lhes o humor, cref^am. Eaílí

como vam fubindo , vam as outras á roda

leccando-fe , até de todo perderem a virtu-

de , e aííl vem a mefma qualidade em feu

fruto
;
porque fe metterem em huma adega

de pipas de vinho quantidade de cravo , chu-

pa a 11 todo o vinho , e por tempos deixa-

ra as pipas vazias. E fe na cafa onde cílá

lançarem muita agua , em breve tempo a

forve toda de maneira
,
que íica a cafa fec-

ea y como fe nunca lhe lançaram agua. E
affi os homens na índia que o guardam

,

mandam aguar as cafas em que o tem com
agua do mar

, ( que lhe he mais natural , e

o conferva , o que a doce não tem , que o
damna, ) pêra que lhe nuo falte. O cravo

que
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que fica nas arvores , que chamam madre ,

dizem que depois de groíTo o comem os

pombos torcazes
,
que Jia muitos em Geilo-

lo 5 e que dos caroços que purgam naícem

os craveiros que lá tem. Eftas arvores aos

fete annos dam fruto, ede três em três an-

nos a novidade grande ;
porque fempre to-

mam hum anno de folga , como as olivei-

ras da noíla Europa , e as mangueiras da ín-

dia pêra crearem novos olhos , e folhas
;

mas nem por iílb deixam de dar cada anno
cravo, ainda que pouco. E alguns cuidaram

mal que lhe vinha iflb de o varejarem , com
o que lhe quebravam os olhos

,
porque em

Bacháo lhos cortam pêra dar mais cravo , o
que fe vé bem claro nos ramos baixos

, que

nao são tão açoutados , e varejados , por fe

colherem á mão
,
porque nem neíles nafce o

cravo fenão quando he a monção. Alguns
também tiveram pêra íi , que eílas arvores

não fe davam perto do m.ar, o que foi en-

gano
5
porque já fe viram ahi tão fruftiferas

como as demais : mas não as haver á borda
da agua , nafce da frequentação da gente as

damnificar , e ifto fó na noíla Ilha de Ternate
,

que na deTidore, e nas outras as ha muito
perto do mar

,
porque a agua falgada as con-

íèrva. Do meio dos montes pêra cima não fe

criam os craveiros
,
pelo grande efcozimento

do vento 5 e frio, que lhes são contrários.

M ii CA-
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C A P I T U L O X.

De muitas coufas notaijeis que ha nejlas

Ilhas de Maluco , e dos fogos que

algumas lançam.

EStas finco Ilhas , a que propriamente

chamamos de Maluco , sao todas de hu-

ma feição , e grandeza
,

porque nenhuma
delias paíTa de féis léguas em circuito. Sáo
redondas , e querem imitar hum chapeo cof-

cuzeiro , cujas abas são aquellas chans que

todas tem em que nafcem os craveiros , e

que são povoadas de luas Cidades , e Vil las

;

e do meio de todas fealevantam huns mon-
tes muito altos. São todas muito alcantila-

das , e redondas , pelo que carecem, de bons

portos pêra ambas as monções , Noroefte ,

c Sul j fò Ternate tem o porto de Talan-
game , hum a legua da fortaleza , onde osr

noíTos Galeões invernam. Tem ourro huma
legua defte , chamado o Toloco , em que po-

dem as nãos eíiar com prancha cm terra. E
quando ElRey miandou que fe fizeíTe forta-

leza naquella Ilha , não fe fez em algum def-

tes portos
,
por ficar longe da Cidade onde

o Rey vive. Tem ambos efics portos o rof»

to a Lefte. Ha por todas eílas Ilhas alguns

arrecifes
,

que léus moradores abriram pê-

ra entrarem fuás embarcações, E a Ilha de

Ter-
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Tcrnate tem hum defronte da noíTa fortale-

za , o que tem entre aterra, e elle hum po-

ço, onde podem entrar Caravelas de preamar
,

de aguas vivas defcarregadas , e no poço cf-

tarem furtas á fua vontade. Todos eíles ar-

recifes
5
principalmente eíle , sao de pedra que

fe gera do coral
,
que depois de velho en-

durece 5 e com ter muitos ramos fe ajuntam

,

e convertem em pedra , de que fe faz muito
boa cal. Eftá eíle arrecife poílo por tal or-

dem
,

que quem vai do mar demandallo ,

parece que vê formofos edifícios feitos alli

pêra defensão daquelle porto. Elle monte de
Ternate

,
que fe aJevanta do meio da Ilha

,

fera de altura de duas léguas , he todo cheio

de arvoredo , e palmares : no cume delle tem
huma eílranha cova ,

que parece que defce

ao centro
5
que he tão larga na boca que ef-

calTamente fe enxerga hum homem de hu-

ma banda á outra , c por faa muita largura

fe enxerga decima huma praça direita, co-

mo huma grande eira de pedra , e terra mo-
vediça

,
que alguns homens foram ver , prin-

cipaim.ente Gabriel Rebello , fendo alli Fei-

tor , e Alcaide mor , e médio a akura com
muitas linhas de pefcar

,
que ajuntou humas

ás outras , e achou ter quinhentas braças. Lá
em baixo arrebenta huma formofa fonte

,
que

corre pêra huma parte , cuja agua ninguém
chegou a provar ^ nem fe fabe fe he doce , fe

fal-
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falgada. Efte chão que cm baixo apparece

,

( que como diíTemos he de pedra , e terra

movediça , como hum entulho ,) ferve de
contino com a força do fogo que tem por
baixo, e lança pêra cima muitas vezes hum
tão efpeílo , e fedorento fumo

,
que parece

coufa que fe pode palpar , e fede a enxo-
fre ; e parece que por debaixo he eOe mon-
te oco

5 porque neíle tempo vai fumido a-

quelle entulho
,
que de cima fe enxerga pê-

ra baixo , como fiz o trigo na tremonha da
atafona ; e muitas vezes acontece . quando
lança aquelle efpeíTo fumo, fazer tamanhos ter-

remotos 5 e trovões , que parece aos que eC-

tam em cima
,
que cahe todo o monte , e a

voltas deiles lança humci grande quantidade

de pedras vermelhas como fogo
,
que fe ef-

palham pelos ares , como fe fahiíTem de bo-

cas de furiofas bombardas , e efpaihando-fe

por toda a Ilha com grandes terremotos
,

cahem fobre a noíTa fortaleza , e fobre a Ci-

dade : e algumas vezes fe achou irem dar

nas Ilhas dos Meãos , e dos Cafures , dcz-

eoito , vinte icguas de Tcrnate. O fumo que
lança he de muitas cores, e eíla he a razão

por que efta Ilha he mais doentia que todas
,

por caufa dos mãos vapores , e corrupção

do ar , e das aguas
,

porque muitas vezes

caaemi aquellas pedras nas fontes de que be-

bem, que parece que as corrompe. Subin-

do
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do por efta ferra acima até hum terço del-

ia , fera povoada : no mais alto faz grande

frio , mas nao tem bicho , nem ave mais

que mofcas. De cima apparece grande dif-

tancia de mar , e grande quantidade de Ilhas
,

porque a pureza do ar faz defcubrir muito.

No cabo da terça parte do caminho da fer-

ra 5 até onde he povoada , fe acha huma for-

mofa fonte de agua tao fria , que fe nao po-

de beber fenao a tragos ; e lá na altura af-

faílado hum pedaço da boca que deita fu-

mo , arrebentou o monte por huma ilharga
,

e lançou em dous dias maiira an;ua , e huma
quantidade de grandes penedos

,
que foram

fazendo pela ferra abaixo grandes concavi-

dades até o mar , levando comíigo montes
,

e arvores com grandes terremotos. Tem m.ais

eíle monte em cima huma grande alagòa de

agua doce , cercada toda de arvoredo , fo-

bre que andam miuitos lagartos de huma bra-

ça de cumprido até á ponta do rabo , e quan-

do fentem gente , faltam de cima dentro na

alagôa. No Moro ha outra cova em outro

monte
,

que também lança fogo , c fumo.

Neílas Ilhas todas nao ha verão , nem inver-

no , e a chuva não tem tempo certo , mas
he mais geral com o Noroeíle

,
que com o

Sul. Ha neftas Ilhas cobras de mais , e me-
nos de trinta pés , e conforme a eíle com-
primento he a groíTura } não são daninhas

,

U-
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ligeiras , nem venenofas ; dizem que quan-

do lhes falta o comer, mafligam certa her-

va que conhecem , e trepando-fe em algu-

mas arvores que eftam Ibbre o mar , a lan-

çam maíligada nelle , a que acode grande

cardume de peixes a comer , com que fe em-
bebedam , e ficam fobre a agua , e então le

lançam as cobras de cima no mar , e fartam-

fe daquelle peixe. O mar cria Crocodilos
,

<]|ue sáo mais daninhos na terra , e no mar
tão covardos

5
que fe deixam amarrar debai-

xo da agua
,
quando defcem a ellcs alguns

]iegros juntos com matinada. E hum Padre

da Companhia que efteve neftas Ilhas diíTe,

que vira prender lium delles ; tem quatro

olhos , e muito pequeno coração. Ha Jiuns

bichos a que cliamara Cucos
, que habitam

íias arvores , de cujo fruto fe mantêm ; são

como coelhos , o pelo efpeíío , crefpo , e af-

pero , entre pardo , e ruivo , os olhos re-

dondos 5 e vivos , mui pequenos pés , e mãos
,

e rabos compridos fcm pelo algum
,
por on-

de fe dependuram pêra melhor poderem che-

gar ao fruto ; fedem muito a rapozinhos
,

não fe lhes enxerga a natura ás fêmeas
,

porque tem huma abertura na barriga que

lènão enxerga de fora , e apertada com as

mãos 5 fica hum bolfo fem pêlo , como car-

ne bera esfolada , e o corpo inteiro , em cujo

meio tem huma tripinha ^ em que eílá pega-

do
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do pela boca o filho quando andam pre-

nhes , e alli gera , c crefce até nalcer , c fe

perfciçoar 5 e depois lhes fica aquelle bolíb
,

e ninho , onde andam até fc poderem liiílea-

tar por íi : e quando andam no campo no

pafto 5 abrem os bolíos , e deitam os filhos a

pafcer , e fe íentem gente , tornam a reco-

Jhellos dentro , e fogem pêra as arvores fcm

lhes cahirem. Nos matos ha muitas aves bra-

vas, edomefticas, e algumas das que ha na

Europa. Ha huma forte de papagaios , a que
chamam Nores , de cores muito formofas , e

riinda que gritam muito , faliam algumas cou-

fas bem. Contam os homens de Maluco de

hum que citando sao gritara alto , morro
,

morro ^ e batendo as azas, cahíra morto : e

de outro , que vindo de Amboino no paiol

de huma fuíla , fora hum rato pcra o tomar

,

e elJe gritara chamando por Baíliao
, ( que

era hum moço que tinha cuidado delle
, )

e com iílo fe livrou. Ha iiuns paíTaros mais

pequeno-s que patos , de grandes pefcoços

,

todos ruivos , e todo o mais corpo muito
negro , tem os pés muito curtos como pa-

pagaios , e andam de faltinhos , temi o bico

grande , e com tantos debruns nelle , como
quantos annos tem

,
porque cada anno \\\q

nafeehum. A fêmea quando choca não fahe

do ninho todo aquelle tempo , e alli a man-
tém o macho : em quanto alli eílá

,
perde \q^

da
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da a penna , e lhe nafce outra de novo igual-

mente com os filhos , com quem juntamen-
te- íahe do ninho renovada. O macho he tão

ciofo
5 que em quanto a fêmea eftá no ni-

nho , não deixa paílar alguém por peno , e

logo arremete a morder, principalmente mu-
liíeres prenhes que períeguem mais. Ha ta-

manhos morcegos
,
que diz Gabriel Rebelio

,

que médio hum
,
que tinha fete palmos de

huma ponta da aza doutra. Tem. guinchos ,

andorinhas , zorzaes , arveolas ,
gaviães , mo-

chos , corujas , e outras muitas fortes de paf-

faros , e aves. No mar tem muitas fortes de

pefcados , baleas , botos , toninhas ,
peixe

vaca , como o do Brazll. Nos arrecifes íe

tomam huns caranguejos mui conhecidos dos

outros por certo pêlo , e comendo de hu-

ma certa parte , mata logo em vinte e quatro

horas. Ha outros que por outro tanto efpa-

ço fazem grandes febres a quem os come

,

e huma muito alegre doudice ,
porque cm

rodo aquelle tempo não deixa de faltar , bai-

lar, fem comer, beber, nem dormir, epaf-

fado o termo , tornam em fi como dantes. Ef-

tes caranguejos fe criam aos pés de humas
arvores que ha na praia , debaixo de cuja

fombra adoeceram algumas peííoas da mef-

ma doudice : eftas arvores são mui conheci-

das , e em todo o chão que fua fombra to-

ca ^ he tão fecco, e cfcaldado, que nenhu-

ma
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ma hcrva produz. Ha outros caranguejos co-

mo lagoílas 5 ainda que de menos pernas
,

com humas bocas de dentes brancos , com
que quebram os caroços pêra lhe comerem
a amêndoa : criam-íe em covas no mato

,

tomam-os de noite com fogo, ou ao luar,

e tem o corpo , e as pernas a mefma carne

de Jagoíla : ]io rabo tem hum bolfo de hu-

ma certa maça de mui grande godo
, pelo

que são tão eílimados
,
que valem, tanto co-

mo huma gallinlia. Em huma certa Lua per-

to da noíTa Paícoa lança de 11 o mar do Mo-
ro huma grande quantidade de huma immun-
dicia como minhocas , de que todo o mar
fe coalha : e como os naturaes jd efperam
por ido com feus barcos , enchem-os mui-
tas vezes daquillo , e fazem hum betume que

os luílenta todo o anno , e em nenhum ou-
tro dia íe vê mais. Ha na Ilha doBuro hum
rio doce , e onde a maré não chega , faz hum
pego 5 em que andam muitos íalmocs mui
bons 5 e gordos

,
que nas aguas vivas de ou-

tra Lua fahem dalli , evam-fe ao mar, que
lançam então outra grande quantidade de
peixe miúdo

,
que he tanto

,
que fe fartam

elles ; e os pefcadores daquellas Ilhas en-

chem feus barcos , e os falmões fe tornam a

recolher a feu pego , fem os naturaes lhes

fazerem mal
;
porque dizem

,
que por feu

refpeito lhes dá Deos aquella multidão de

pei-
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peixe

, que aili não apparece mais que aquel-

Je dia , e o que tomam lhes dura fecco , e

falgadotodo o anno. Ha neílas Ilhas de Ma-
luco hum páo que tira a vermelho, que ar-

de no fogo 5 e faz chamma , e braza fem
fe gaftar , e parece que tem natureza de pe-

dra
,
porque fe desfaz facilmente entre os

dedos , e tratado entre os dentes , trinca , e

quebra. A porta da fortaleza de Ternate
eíU huma formofa arvore chamada Catopa

,

de que cahem humas folhas mais pequenas

que as geraes , cujo pé he cabeça de hum bi-

cho , ou borboleta , e o talo , o corpo , c as

veias
5
que procedem dellc pés , c mag^ , e as

folhas azas , com que logo voam , ficando

perfeita borboleta . e folha. E quando efta

arvore renova cada anno , lança algumas can-

deias como de Caftanheiro : e do pedaço de

huma, diz Gabriel Rebcllo
,
que vio hum

bicho fervindo-lhe os grãos á roda de pés

,

e o talo de corpo , e as folhas novas criam

huns bichos como de hortaliça, que cahem
de cima pendurados por fios como teaâ de

aranha
,
que acodem a apanhar huma cafta

de befpas , e as mettem em fcus ninhos
,
que

fazem de lama dentro nas cafas , e cnchen-

do-as daquelles bichos , tapam hum peque-

no buraco que tinham pêra ícrventia , e vam-
fe as befpas pêra outro poufo : e deftes bi-

chinhos que ficam nos ninhos fe geram ou-

tras
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trás befpas
,
que por tempos fahem dalli a

bufcar mantimentos. Fazem neíías Ilhas o
fãl de lenha das arvores que fe criam ao lon-

go do m.ar , e íe lhes falta eíla , da que dá
o mato

,
que queimam , e vam coando o fo-

go com a agua íalgada , e depois a cinza

que fica p6e-fe em hum panno comprido
,

alto do chão quanto huma vara de medir
,

e vam.-Ihe lançando por cima decoada quen-

te da mefma cinza , e vai gotejar em leílos

poftos fobre brazas , e alli fe coalha aquel-

le licor , e faz hum pão duro que falga mui-

to bem. Outras coufas muitas ha muito no-

táveis
5
que deixamos por não enfaíliar.

CAPITULO XI.

Da Armada que ejle anno de trinta e hum
partio do Reyno : e de como Manoel de

Macedo fe perdeo em Calecare , e do que
alli paffòu : e de como o Governador Nu-
no da Cunha partio com huma grojja Ar-
mada pêra o Malavar : e da granda ba-

talha que 2). Roque Tello teve com huma
Armada de Calecut.

COm as novas que ElRey teve por Ma-
noel de Macedo

,
que levou Rax Xar-

^rafo prezo , foube ficar o Governador Nu-
no da Cunha na índia chegado de pouco ,

que determinou de prover nas coufas da In^

dia
^
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dia , fem embargo dos grandes trabalhos que
no Reyno havia

;
porque eíle anno foram ta-

manhos os terremotos cm todo ellc
, ( princi-

palmente em Lisboa , Azambuja , x\lmcirim
,

Santarém, e outras partes, ) que cahiam a

mor parte dos edifícios , e foi no mar a tem-
peftade tamanha

,
que deílrcuçou , e quebrou

todas as nios que cílavam no porto de Lis-

boa ; e fc affirma, que o rio Tejo feabrio

pelo meio , apartando-fe fuás aguas , deixan-

do caminho de feição
,
que apparecéram as

aréas. Com iílo foi tamanho o medo nas gen-

tes
5
que fe foram morar aos campos em la-

pas 5 e tendas. Os mefmos terremotos hou-

ve em Africa no Reyno de Tunes , e nos Ef-

tados de Fraudes , e houve nos Ceos gran-

des 5 e efpantofos íínaes , de que os homens
andavam como pafmados. Com todos eftes

trabalhos nao fc defcuidou EIRey das cou-

fas da índia , mandando negociar íinco náos

de que nao fez Capitão mor , e nellas man-
dou embarcar mil e quinhentos homens. Ef-

ta Armada fe fez á vela em Março. Os Ca-

pitães delias eram Archiles Godinho , Dio-

go Botelho Pereira
,
(que Nuno da Cunha

mandou ao Reyno eftando em Mombaça ^

como já diíTcmos
, ) João Guedes , Manoel

Botelho 5 e Manoel de Macedo
,
que levou

Rax Xarrafo , a quem Eltley fez mercê da

fortaleza de Chaul. E indo feguindo fua der-

ro-
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rota , foram as quatro delias á índia a fal-

vamcnto com tao profpero tempo
,

que fe

affirma que Achiles Godinho em menos de
quatro mezes furgio na barra de Goa. Ma-
noel de Macedo pela má navegação do feu

Piloto fe foi metter do cabo de Camorini

pcra dentro fem faber por onde Iiia , c foi

varar com a náo na reílingua da Illia dos

Jogues defronte do lugar de Calecare ,
que

eftá na terra firme , antes de chegar aos bai-

xos de Chilao. Efte lugar he povoado de

Mouros Naiteás grandes ladroes. Manoel de

Macedo ^ tanto que fe vio perdido , defembar-

cou na reílingua, que era huma ponta de arêa
,

onde fe fortificou com muita preíTa com
pipas

,
páos 5 tavoas , e madeira que tirou da

náo , mandando defcmbarcar todo o manti-

mento 5 e agua que havia
,
porque logo co-

nheceo a terra. E aparelhando o efquife , em-
barcou nelle alguns homens de confiança com
cartas pêra o Capitão de Cochim

,
pêra que

lhe foccorreífe com navios em que fe pu*

deífe falvar. As novas da perdição da náo
correram logo pela terra , com que os Mou-
ros de Calecare , e dos mais lugares vizinhos

,

havendo que tinham huma groíTa preza, a-

juntando todos os navios que puderam , fo-

ram demandar os nolFos
,
que eftavam nos

baixos , e os começaram a bater com mui-
tas peças de anilheria , cercando a ponta em

que
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queeílavram á roda , rr;ibal}]ando pordefem-
barcarem em algurcas partes pêra os com-
metterem dentro nas tranqueiras. Manoel de
Macedo

,
que era muito esforjado cavallei-

ro , defendeo-fe delles com muito valor, e

esforço dez , ou doze dias , Icm tomar re-

pouío de dia , nem de noite , até lhe che-

gar o recado de Cochim , cujo Capitão em
vendo as cartas armou com muita preíTa duas

caravelas , e alguns navios de remo
, que dcf-

pedio logo. E chegando a Calecare
, que os

Mouros viram o foccorro , foram-fe reco-

lhendo ; e Manoel de Macedo fe recolheo

nas caravelas com toda a gente , cabedal ,

artiiheria , munições , e toda a fazenda da
náo 5 lem lhe ficar mais que o cafco , e ain-

da a eííe puzeram o fogo
,
porque fe nao

aproveita ÍTem os inimigos de coufa alguma ,

e dalli fe foram pêra Cochim. O Governa-
dor eílava efperando pelas náos com huma
Armada muito groffa

,
pi-cftes , e preparada ,

pêra ir ao Malavar
,
por eílar aíTentado em

confelho
,

que fe fizeííe huma fortaleza no
rio de Chalé, pêra o que fe tinha carteado

com aquelle Rey pêra lhe dar lugar na-

queile rio, ofFerecendo- lhe grandes partidos

que lhe elle acceitou. E tinha também ne-

gociado com ElRey de Cochim pêra lhe

dar dous mil Nayres pêra o acompanha-

rem naquelia jornada , a quem tinha man^
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ó?.áo que fe lhes deíTem embarcações, c to-

das as coufas neceííarias , com ordem ao Ca-
pitão de Cochim

,
que a gente que o havia

de acompanhar a tiveíTe prcíles até ver feu

recado. Todas eílas coufas negociou porcar-

ias no inverno
5
pêra eílarem preparadas co-

mo eftavam quando as náos íurgíram na

barra de Goa. E logo defpedio António de
Saldanha pêra ir até Cochim recolher toda

a Armada 5 e gente
, que lá eílava preftes,

dando-lhe por regimento
,
que por todo No-

vembro o efperaíre íobre o porto de Cale-

cut. E mandou dar^muita preíTa a toda a fa-

brica
,
que havia de levar pêra a obra da for-

taleza
,

que mandou embarcar em muitos

Tauris , e Cotias. E tanto que entrou o mez
de Novembro

,
poz-fe o Governador no mar

com cento e íincoenta embarcações , entre

Náos 5 Galeões , Caravelas , Galés , Fuftas
,

Bargantins, em que embarcou três milPor-

tuguezes 5 e mil Lafcarins da terra. Não no-

meamos os Capitães deíla Armada
,
porque

os mais delles , ou todos , eram os que o ve-

rão paíTado acompanharam, nella o Governa-
dor a Dio. Com toda eíla frota fe fez á ve-

la , e foi feguindo feu caminho devagar. An-
tónio de Saldanha

,
que parrio diante , tanto

que chegou ao rio de Panane , foube que

eftavam dentro duas náos do Çamorim á car-

ga ; e porque não fahiíFeni , deixou fobre

Couto, Tom, L P. iL N aquel-
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aquelle rio D. Roque Tello Capitão do Ga-

1

leáo Lainbea inorim com alguns navios de

remo , e elle paííou a Cocliim a fazer o ne-

gocio a que h:a. Os Mouros
,
que são os que

no Reyno Malavar nos fazem a guerra , foir

lhes máo de foffrer verem aquelJa barra to-

mada
5

porque perdiam muito cm as fuás

náos deixarem de fazer viagem ; e azedado

fobre eíie negocio o Çamorim , oíFerecéram.-

fe-lhe pcra irem pelejar com o Galeão , fa-

zendo-lhe muito fácil renderem.-no , o que

elle acceitou , mandando com muita prefíe-

za armar quarenta navios ; c as náos que cf-

tavam á carga feízeíTem preíles pêra darem
á vela tanto que rendeíTem o Galeão. E pri-

meiro que António de Saldanha tornaííe de

Cocliim , negociados os navios , e cheios da

melhor gente que havia entre os Mouros ,

fahíram todos juntos hum.a manhã , muito

creípos , e com muitos inílrumentos de guer-

ra. D. Roque Tello tanto que vio a Arma-
da 5 aíTentou de a não efperar fobre amar-

ra , elevando ancora, deo o traquete , e af-

faílou-fe hum pouco da terra , recolhendo as

Fuflas por derredor do Galeão
,
que prepa-

rou muito bem , fazendo lua artilheria lef-

tes 5 e repartindo os homens de mais confian-

ça pelos lugares mais importantes. Os ini-

migos vinham voga arrancada , e chegando

ao Galeão o rodearam , e comejáram a def-

car-
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carregar nelle fua arcilheria , e arcabuzaria

,

e tão elpcíliis nuvens de frechas
,
que empe-

naram o Galeão pelos maílos , vergas , e por

todas as obras de cima. O Galeão
,
que era

muito grande , e poííante , começou a iabo^

rar , e vifitar com fua artilheria pêra todas

as partes , e foi tão bem empregada
,
que lhe

arrombou muitos navios. As noíTas Fuílas

,

que eram finco , ou féis com as popas no

Galeão também fizeram feu emprego nos

inimigos , defaparelhando-Ihes alguns navios

,

e marando-lhes dentro muita gente. O Ga-
leão como andava com o traquete , mareava-

fe pêra onde queria , fazendo feus empregos

muito á fua vontade. O Capitão mor da Ar-

mada Malavar , vendo que o hiam deílro-

çando , reforçou os maiores navios de fua

companhia , e com grande determinação in-

vefiio o Galeão peia banda das efcoteiras
,

e commetteo a fubida : os nofibs acudindo

alli lha defenderam com muito valor , lan-r

çando ao mar huns mortos , outros feridos

,

fazendo em todos grande eílrago. Vendo os

Mouros o deílroço que era feito nelles, hou-

veram por feu partido aííafiarem-fe , o que

fizeram com mais de dez navios menos , e

nos outros a mór parte da gente perdida :

e deftroçados , e defacreditados fe tornaram

a recolher , levando comfigo as Aáos pêra

dentro
^
porque já hiam fahindo pêra fora.

N ii D.
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D. Roque Tello, poílo que lhe feriram al-

guns homens , não recebeo mais damno , e

tornou a furgir no mefmo poílo , efperan-

do por António de Saldanha
,
que em Co-

chim dco preíTa aofoccorro, e Armada que

havia de levar , com que tornou a voltar

pêra o Governador.

CAPITULO XII.

De como o Govei^nador Nuno da Cunha che-

gou a Lhale ^ e fe vio com aquelle Rey
fobre o lugar que lhe havia de dar pêra

fazer a fortaleza : e dos tratos que hoit-

ve entre elle , e o Camorim fobre pazes :

e de como fe concluíram , e fe começou a
fortaleza,

Eixámos o Governador dado á vela pê-

ra o Malavar
,
que foi continuando feu

caminho muito devagar, porcaufa da gran-

de frota que levava : e meado Novembro
foi deitar ferro fobre a barra de Chalé, met-

tendo tamanho terror , e efpanto em todo o
Malavar

,
que encolheo todos aquelles Reys.

O Çaraorim como mais culpado íe fortiíi-

ecu , e repairou
,
porque nao iabia aquelle ne-

gocio cm que veria a parar. O Governador
achou já alli António de Saldanha com hu-

ma grande frota de muita , e muito boa gcn^

te , e deixando os Galeões , e náos fora y paC-

fan-
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fando-fc aos navios de remo , entrou no rio ^

onde foi logo viíitado da parte de Unira-

ma Rey de Chale ; e depois de tratarem fo-

bre as viílas , e EiRey eleger o dia que feus

Bramenes lhe aífignáram , vieram á falia á

borda da praia , onde o Governador o efpe-

rou com todos os Fidalgos , e Capitães da

Armada , c as Fuílas com os proizes em ter-

ra , com toda a gente porta cm armas. Ei-

Rey chegou ao mefmo tempo acompanha-

do de alguns Senliores vizinhos , e de todos

os principaes de feu Reyno. O Governador

o recebeo com grandes honras , e lhe fez

muitos oíFerecimentos da parte d'ElRey de

Portugal 5 e alli logo aíTentáram as pazes

,

€ amizades
,
que juraram ambos a feu mo-

do. E lhe prometteo ElRey cm aquellc feu

porto hum lugar pêra fazer fortaleza na par-

te que elle efcolheíTe , de que paíTou fuás

ollas , e aílinados. E logo o Governador deo

a ElRey huma efpada , e adaga de ouro

muito rica , e algumas peíTas de veludo de

cores , e de brocado , aífi pêra elle , como
pêra feus Regedores , de que todos ficaram

contentes. O Governador notou logo o fitio

em que fe poderia fazer a fortaleza
, que

era em huns palmares
,
que íisravam fobre o

rio da banda do Sul
,
por terem alguns po-

ços de agua boa pêra beber: e porque eram
de partes, os comprou por ordem d'EIRey

mui-
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muito á vontade de íeus donos. Logo alli

mandou traçar a fortaleza , e derribar os pal-

mares , o que fe fez aquelle dia. Ao outro
defembarcou o Governador , e poz toda a

fua gente em terra pêra começar a pôr as

mãos na obra , aíTentando o feu exercito na
parte que Jhe pareceo fobre o rio , e por
detrás o mandou fortificar muito bem , no
que gaitou aquelle dia. Ao feguinte mandou
abrir os aliceííes , fendo elle o que deo as

primeiras cnxadadas ao lom de muitos inf-

trumentos de alegria , e falvas de artilheria

de toda a Arm.ada , eftando ElRey prefen-

te com os feus
,
que também feílejáram a-

quelle auto com outros inítrumentos a feu

modo. Os Capitães , Fidalgos , e principaes

da Armada tomaram á fua conta a cbra
do aliceíTe , repartindo-a entre fi , em que os

trabalhadores
,
que eram muitos , foram pon-

do as mãos , correndo os Fidalgos , e fol-

dados com os ceftos do entulho que fe ti-

rava , tudo com tanto regozijo , e contenta-

mento de todos
,

que era muito pêra ver.

Os aliccífes foram abertos em poucos dias
,

pela multidão dos trabalhadores que havia

,

e logo começou a correr a obra de pedra
^

e cal , de que foram muitas cotias carrega-

das de Goa. O Governador andava entre os

trabalhadores apegando também das padio-

las y e com a bolfa fempre aberta , dando a

to-
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todos muito Jibcralmente. Aqui veio Niran-

ge , hum Rey da outra banda de Chalé , a

viíitar o Governador, que eile reccbeo com
grandes gazalhados , e lhe deo peças , e brin-

cos
,
que he coufa em que eíles Gentios to-

dos trazem o olho. A obra hia crefcendo a

olho
5
porque os officiaes delia eram reparti-

dos pelos baluartes , e cada hum trabalha-

va no leu , de que eram os olheiros os Ca-
pitães mais velhos

,
pêra aífi virem todos

juntos a hum tempo fobre a terra. E por-

que defronte do lugar em que fe fazia a for-

taleza eftava huma melquita de Mouros an-

tiga , e grande
5
que lhe ficava empaJraílo,

tratou o Governador em fegredo com o Re/
mandalla derribar : e primeiro que o acabaf-

fe com elle , teve muito grande trabalho , e

o peitou com muitas peças ricas , e contra

vontade dos Mouros
,

que fe a iíTo oppu-
zeram , a mefquita foi derribada , e a pedra

trazida pêra os muros que alumiou muito na

obra
5
que hia crefcendo a olho. O Camo-

rim
,
que eftava encolhido com ver o Gover-

nador em Chalé , tanto que foube das pa-

zes que tinha feitas com aquelle Rey , e que

já fe começava a pôr as máos á fortaleza
,

havendo feu confelho
, pareceo-lhe que lhe

convinha tratar de amizades com o Gover-
nador

,
porque com aquella nova fortaleza

ficava tão fujeito todo o feu Re/no, que de

nc-
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nenhum rio ádÍQ podia fahir náo iua pêra

Meca , o que feria total dcuruição íua. E
não fe defcuidando nefta ír.ateria , toi-ie ver

com EiRey deTanor, e lhe pedio oue fof-

fe terceiro entre clle , e o Governador , e

os concerraíTe , o que elie prometteo de fa-

zer. E logo fe foi a Chalé ver com o Go-.

vernador, que o recebeo com grande appa-

rato j e lhe deo huma efp.^da de curo ef"-

maltada , com outras peças curiofas. E de-

pois de paliada a primeira viíla , íc tornou a

ver com. o Governador , e tratou com elle

fobre ascoufas do Çamorim , fobre o que o
Governador o ouvio , e lhe concedeo tudo

o que fobre iíTo lhe pedio , modrando que

o fazia com muito goílo
,
por elle íer o ter-

ceiro nellas. Logo vieram Embaixadores do
Çamorim , e aílcntáram , e juraram as pa-

zes com o Governador , cujos capiriilos não

?ichámos ncfte Eílado. O Governador defpe-

dio os Embaixadores , e com cllcs hum da-

quellcs Capitães , a quem não fabemos o
nome

,
pêra ir vifitar o Çamorim , e a ver

jurar as pazes por elle, mandando-lhe hum
rico prefente , e muitas peças pêra o Prín-

cipe 5 c pêra os Regedores. Eíte homem le-

vou doze navios comiíigo , e foi a Calecut

,

onde o Çamorim o recebeo com muitas hon-

ras , e tornou a jurar as pazes de novo com
grandes folemnidajes , e alvorojo de todo o

pp-
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povo pelo proveito que diíTo tinham. O
Embaixador fe defpedio do Çamorim , e tor-

nou-fe ao Governador
,
que eílimou muito

as pazes por fazer aquella fortaleza mais á

fua vontade. Com cilas pazes começaram a

vir alguns Senhores de Calecut a vifitar o
Governador , e entre elles foi Pana Ache pai

do Principe herdeiro do Çamorim , a que o
-Governador recebeo muito bem , e lhe deo
muitas peças

,
porque com eíles Gentios pri-

meiro fe ha de dar que negociar. A obra da
fortaleza foi correndo tao apreíTadamente

,

que aos quinze de Dezembro já eftava to-

da á roda em altura de hum hom.em ; e ef-

crevendo a ElRey o eílado das coufas da
índia , defpedio as náos pêra irem tomar a

carga a Cochim
,
porque até entáo as teve

comíigo. Eílas náos acharam a carga preftes

,

e tomando-a em breves dias , deram á véla pê-

ra o Reyno, aonde todas chegaram a falva-

mento.

CA-
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CAPITULO XIII.

Da Armada que o Governador Nujio da Cu-
nha mandou ao EJireito de Meca , de que

foi por '.apitão mor António de Saldanha :

e da guerra que Diogo da Silveira fez
por toda a cojla de Cambaya,

VEndo o Governador a fortaleza cm cf-

tado que já fe podia defender , e que
eftava amigo , e quieto com todos aquelles

Reys , deípedio António de Saldanha pêra

o Eftreito de Meca a efperar as náos de

Cambaya , e do Achem , a quem deo féis

Galeões , de que eram Capitães , cUe, que hia

em S. Mattheus , D. Roque Tello no Lam-
bea morim , D. Fernando Deça o narigão

em huma Galcaça , António de Lemos da
Trofa nos Reys Magos , e Francifco da Cu-
nha em outro Galeão. Deo-lhe mais doze na-

vios 5 cujos Capitães eram Thomé Baião ,

Fernão Lourenço , Diogo Gonçalves
, João

Corrêa , Triílão Dorta , Gafpar de Lemos

,

Chriílovão Rangel , Francifco Mendes , An-
tónio Fernandes , e outros. O Governador
deo por regimento a António de Saldanha
que foíTe invernar a Ormuz. Efta Armada
fe fez á vela por fim de Janeiro defte anno
de I5'32 em que entramos; e de fua jorna-

da adiante daremos conta
,
porque he razão

que
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que continuemos com Diogo da Silveira
,

que deixámos invernando em Chaul , a quem
o Governador efcreveo que de lá íe pailaí-

fe á enceada de Cambaya , e fizeíTe por el-

la toda a guerra que pudeíTe , mandando-
lhe pêra iíTo mais gente , e provimentos. Na
entrada de Setembro íaiiio daquella barra com
quarenta navios , de que a fora elle ( que Jiia

na gale Conceição ) eram Capitães Manoel
de Miranda

, Joanne Mendes de M.accdo,
Pêro Preto , Diogo Dalva , António Bor-

ges
5 Jorge Pires , Gonçalo Fernandes , An-

tónio de Faio , Chriílovao de Caílro , Fi-

lippe Alváo , Belchior da Veiga , Avres Dias

,

Manoel Rodrigues Coutinho , Luiz Couti-

nho , Francifco da Silva , AíFonfo Alvares ,

Bartholomeu VazZambujo, Henrique Ama-
do , Francifco de Soufa

, João Corrêa Fei«

tor da Armada , António Velofo , Nuno
de Andrade , Paio Rodrigues de Araújo

,

Ruy Freire , Diogo Poríec , Jorge Dias ,

Diogo de Lemos , Rodrigo Giráo , Baltha-

zar da Silva , e outros : e com toda a Ar-
mada fe paíTou á ponta de Dio a cfperar as

náos que haviam de vir de Meca , e de Or-
muz , onde andou todo Outubro fem lhe ir

cahir coufa alguma nas mãos ,
porque as náos

de Meca eram chegadas a Dio primeiro que
elle. Vendo que o tempo fe lhe hia gaftan-

do j voltou pêra a enceada de Cambaya , e

foi
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foi demandar a Cidade de Bandora

, que lie

a primeira do Reyno de Camba ya da ban-

da do Sul
5 que eííava muito proípera , e ri-

ca
,
por íer de grande trato , e commercio.

E aíTentando com. os ícus Capitães de dar

nella , a commetteo huma madrugada por

duas partes ; e pojando em terra acharam na
praia perto de mil e quinhentos homens

,
que

lahíram da Cidade a lhe defender a deíem-

barcação , como fizeram ; mas a noíTa arcabu-

zaria os affaftou de feição
,
que tiveram lu-

gar de faltarem em terra , onde tiveram hu-

ina grande batalha ; mas como a noíTa ar-

cabuzaria era muita , fez nelles tal eílrago
,

que os arrancaram do campo , e os foraín le-

vando até á Cidade, em que entraram de en-

volta com elles tão apreítadamente , matan-

do 5 e ferindo nelles
,
que lhes náo deram

tempo pêra fe determinarem , antes com o
medo que levavam foram fahindo pela ou-

tra porta fora pêra a banda do fertao , fi-

cando a Cidade em mãos dos noffos com
todo o feu recheio , de que foi faqueado o
melhor , e a tudo o mais fe deo fogo , em
que a Cidade ardeo efpantoíiílimamcnte. Dio-
go da Silveira fe recolheo perdendo neíta

jornada dous homens , a fora feridos que
Jiouve alguns. Dalli fe paíTou ao rio de Bom-
baim , e porelle dentro foi demandar a Ci-

dade de Taná, que corn as çoílas, e favor

de
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de Melique Tocao cfíava rebellada , e não
pagava as páreas. E chegando a ella com
a enchente da maré , defeinbarcou também
em duas partes. E pofto que acharam mui-

tos Mouros pêra lhe defenderem a defem-

barcação , todavia a pezar feu faháram em
terra , e comm^ettêram a Cidade ^ em que a-

cháraifi muito grande refiílencia ; mas os noí^

fos com grande eílrago dos Mouros a en-

traram 5 e foi aíTolada , e deftruida , e pof-

ta a fogo , c a ferro , o que tudo fe fez em
tão breve efpaço

,
que fe tornaram a embai*-

car primeiro que a maré vafaíTe
,
porque al-

li Hca tudo em fecco. E fahidos do rio vol-

taram pêra a enceada de Cambaya , e dalli

até Surrate foram dando em todas ãs, al-

deãs , e povoações que acharam fobre o mar,
em que cativaram , e mataram muita gente

,

pondo tudo a ferro , e fogo , não perdoan-

do a coufa alguma. Aqui defronte de Sur-

rate deo hum tempo á Armada
,
que eftava

perigofa , com que o navio deFrancifco da
Silva foi dar á coíla ; mas falvou-fe toda a

gente
,

que foi tomada dos outros navios,

Paflado o tempo , enão havendo por aquel-

la coíla mais que fazer
, paflaram-fe á outra

de Dio , e o mefmo damno fizeram nos lu-

gares do Caílelete , Taloya , Madrefaval
,

queimando naquelles portos muitos navios

carregados de fazendas. Emfím tantas eme*
zas
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2as fez cila Armada eíle vcrao

,
que tcdos

CS moradores do marítimo defpovoáram léus

lugares , e foram á Corre com grandes pran-

tos , e queixas
,
que Soltao Badur fentio nmi-

to. Diogo da Silveira andou todo o veráo

por aquella enceada , c como foi tempo fe

recolheo com mais de quatro mil cativos
,

e carregados todos de riquezas , e deipojos.

CAPITULO XIV.

J)o que o Governador Nuno da Cunha fez
em Chalé , e acabou afortaleza , e a pro-

njeo de Capitão : e das ceremontas que os

Nayres guardam 7W negocio dasjan-
gadas 5 e que coufas são Amoucos.

FOi o Governador Nuno da Cunha con-

tinuando na obra da fortaleza com tan-

ta preíTa
, que quando foi por fim de Feve-

reiro a poz cm fua perfeição 5 fazendo-lhe

cafas pêra o Capitão , e pêra foldados , al-

inazens , Igreja , e todas as mais coufas ne-

ceíTarias. E pêra mor fegurança da fortaleza

mandou derribar todas as cafas , e palmares

á roda
,
pêra lhe deixar terreiro , o que tu-

do fez a poder de peitas , comprando a feus

<lonos os chãos muito bem. E tendo tudo

feito á fua vontade
,
provêo a fortaleza de

Capitão
;
pêra o que elegeo Diogo Pereira

hum Fidaigo velho , e muito honrado ^ e lhe

aí-



Dec. IV. Liv. VIL Cap. XIV. 207

aífinou duzentos e fincoenta foldados de guar-

nição 5 com alguns Capitães pêra lhes darem

mezas
,
que deixou alli com feus navios , e

guarneceo a fortaleza de boa artilheria
,
que

mandou tirar dos Galeões , e de feus bom-
bardeiros , e os almazens provêo de muitas

nuiniçóes , e mantimentos de trigo , e arroz

pêra aquelle inverno. E pêra maior feguran-

ça da terra, tomou por Jangada da fortale-

za ao mcfmoRey de Chalé , dando-lhe por

iíTo huma tença cada anno. E fendo tempo
de fe recolher pêra Goa , fe defpedio delle,

e o mandou fazer do Camorira , e deo á

vela.

E porque eíle negocio de Jangadas não

hc entendido na Europa, daremos razão da

ordem que niíTo guardam os Nayres de to-

dos eíiesReynos. Efta Província JVÍalavar he

toda povoada de Gentios idólatras , mui fu-

períliciofos , e differentes em caftas , e ritos.

Huns deiles chamados Nayres , ( que são os

principaes de todos , e mui dados ao exer-

cício das armas , em que todos são mui def-

tros : ) Outros chamados Tibas
,
que são la-

vradores
,

pefca,dores , e que ufam toda a

•mecânica : Outros chamados Poleas ,
que he

a mais infame de todas , e tão avorrecidos

dos mais
, que não podem viver entre os ou-

tros , nem communicallos , nem tratallos
,

( como antigamente eram os do povo de Sa»

ma-
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maria com osjudcos. ) Efta cafta baixa ufam
os officios de magarefes , de lavandeiros

,

çaparciros
,
pedreiros , alimpadores de ruas

,

e que levam as immundicias das caías fora.

Os Nayres como fuperiores de todos , são

tão foberbos , e arrogantes
, que pelas ruas

por onde paffam , vam bradando alto, pó

^

jpo
,
que quer dizer , aíFaíta , aíFafta. E aíli

tanto que sáo ouvidos de todas as mais na-

ções inferiores, logo lhes defpejam as ruas,

c fe efcondem pelos becos , e pelas cafas.

Os Mouros
, que são forafteiros naquelles

Reynos , ufam a arte do mar , e da mercan-

cia 5 são todos Arábios , ou feguem fua fei-

ta , de huma cafta chamada Naitcas. Eíles

vindo ter áquella Provincia , mifturam-fe cm
cafamento com os naturaes , tirando Nay-
res

,
(que eíla caíia não fe miílura com ou-

tra,) e dantre elles nafcêram huns miCÍiiços,

de que toda aquella fralda do Aialavar he

povoada , os mais falfos , mãos , e engano-

íos Mouros, que ha entre todos os do Mun-
do : Eíles vivem neíla Provincia como cati-

vos dos Nayres
,
que tem liberdade pcra lhes

entrarem por fuás cafas cada vez que qui-

zerem
,
quer eftejam nellas

,
quer nao , e el-

les não podem entrar na de algum Nayre.

E em tudo ornais, no modo de fallar, no
defprezo os tratam como efcravos , porque

cuida o Nayre que nafceo pêra fer fenhor de

to-
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todas as mais nações. E aíli sao tao fobcr-

bos
,
que andam fempre aflbprando. Todos

em geral sao homens mui bem diípoílos , de

cor baíía , andam nus da cinta para cima ,

e cingidos com huns pannos brancos gran-

des , com que dam muitas voltas ao redor

de íí até aos giolhos. As cabeças trazem deP-

cubertas , os cabellcs mui grandes , e crcf-

cidos como mulheres , e apanhados no meio
delia ; trazem de contino eípadas , e rodel-

Jas , e nos braços manilhas de ouro , e pe-

draria lá em cima nos buchos ; e ifto trazem

os que na guerra fazem feitos aíilnalados ,

que he a fua iníignia de honra , como en-

tre nós os hábitos das cavallerias. As mulhe-

res .Nayras sao formofas , e bem difpoftas

,

veílem pannos alvos , ecomhuma volta por

hiia\ hombro , não cubrindo os peitos ate á

ilharga da outra banda , andam fempre lim-

pas , e luzidias , untadas de azeites cheirofos.

Ouvimos em Portucal no Paço contar aos

homens velhos , que aquelles Embaixadores
que ElRey de Calecut mandou a EJRey Dom
Manoel , tendo-os em hum ferao de feíla

por lhes moftrar a grandeza de lua Corte
,

citando as Damas
, ( que então havia mui-

tas , e muito formofas , e ricamente vcftidas
,

e adornadas,) lhes mandara ElRey pergun-

tar, que lhes pareciam aqueilas Damas ? Ao
que os Nayres refpondéram

,
que muito bem ;

Couto, Tom, I, P. //. O mas
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mas que todavia nao havia coufa con^o hii-

ma Nayra
,

que cora huraa bochecha de

agua lhe Javavam todo o corpo. São eílas

mulheres commuas pcra os parentes dos ma-
ridos , e aíTi vivem todos tão íeguros de ciú-

mes
,
que indo hum pêra lua caía , le acha

á porta da banda de íóra a rcdella do ou-

tro
,
que eílá dentro com íua mulher, (por-

que he obrigado a deixar aquelle fignai fo-

ra
, ) torna a voltar , e vai-íe a paííear até

que lhe defpejem a caía: eefta he a razão,

por que feus filhos nao são fcus herdeiros

,

ienão os de fuás irmians
,
porque eíles lião

por de feu fangue , fejam feus pais quaefqucr

que forem. Guardam eílas gentes hum cof-

lume com os eílrangeiros mui digno de lou-

var , e engrandecer : Eílehe, que tendo hum
forafteiro neceílidade do favor de hum def-

tes Nayres pêra paílar de hum a parte pêra

outra
,
pêra fegurar fua pcíToa de ladroes

,

c falteadores , chega-fe a hum Nayre , e lhe

pede feja fua Jangada , e lhe dá por iíTo al-

gum dinheiro , valia de meio cruzado : Efte

Nayre tanto que lhe toma o íeu dinheiro
,

lhe dã a mão emi final que o tomia em fua

guarda, eaííi o leva comfigo até onde o ou-

tro lhe releva , muito feguro , e fem. receber

affronta de peíToa algum.a. E íeacafo cíle fo-

rafteiro foravexado, oualfrontado de algu-

ma peífoa, fica efta affronta , c injúria tan-

to
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to á conta defte Nayrc , e de roda fua ge-

rarão , c]ue logo íe ajuntam todos , e fe of-

ferecem a morrer até latisfazercm aquella af-

fronta , uíando certas cercmonias , como ho-

mens que fe defpedem da vida , rapando as

barbas de huma iliiarga , que he o íinal de
hom^ens determinados a morrer, a que elles

chamam Amoucos 5 e juntos todos, dam na-

quelle lugar onde lhe fizeram a aíFronta , e

o deílroem , e abrazam. Pelo que he ifto tão

arreceado cm todo oMalavar, que fe hum
Portuguez

, ( que he amais odiofa nação de

rodas com os Mouros
, ) quizer paííar de

Cananor pêra Cochim por todo aquelle Ma-
lavar

, pofto que eíleja de guerra , e por meio
dos Mouros

,
que lhe beberão o fangue

,

tomando fua Jangada , vai com ella tão fe-

guro, como porAlenrejo, fem lhe ninguém
perguntar donde vem , nem pêra onde vai.

E ie eíleNayre que fe fizer Jangada for me-
nino, ainda elTe he muito mais feguro; por-

que a aífronta que fe faz a hum delies , a fa-

tisfazem mais
,
que a que fe faz a hum ho-

mem grande
;

porque dizem
,
que quanto

menos força eíle tem pêra fe defender , tan-

to he mor a obrigação dos parentes em acu-

direm pela aífronta que fe lhe fizer. Em. ou-

tro negocio fe fazem eíles homens Amou-
cos

,
que he quando na guerra lhe matam o

feu Rey , então todos os feus aiados , fa-

O aí mi-
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miliares , e todos os que ádlc tem tenças ,

ordenados , e comedias , logo ic fazeni A-
moncos , e fe determinam a morrer em vin-

gança do feu Rey
;
que sao tão receofos ,

e precatados
,
que por cíTa caufa nas bata-

lhas nunca fe atira bombardada , efpingarda-

da 5 nem frechada aonde eílá hum Jbm.brei-

ro alevantado ,
que he a iníignia d'ElPvey

,

pêra que faibam que eílá elle alli. E por ef-

ta razão as noffas fortalezas do Mala v ar tem

Jangndas , a que ElRey dá tenças, que são

obrigadas com todos os parentes , e criados

acudirem ás afFrontas que os vizinhos lhes fa-

zem. Deíles Amoucos achámos que Cefar no
feu Bello Gallico fez também menção

;
por-

que diz , que andando Publio Craífo em Guia-

na , e eílando fobre hum lugar dos Soncia-

tes , fahíra de dentro Adjantana
,
que era al-

li Governador 5 com fciscentos Soldrios
,
que

he o m.efmo que offerecidos
,

que tinham

por lei mtorrerem , e acompanharem em ro-

dos os trabalhos aquelles a quem fe ofFere-

ceíTem por amizade , ou ferviço : e que já

mais fe achou efcufar-fe nenhum deíles da

morte , vendo matar aquelles a quem fe of-

ferecêram
,

que he o mefmo que tem cíles

Amoucos. Deílas Jangadas dos Nayres faz

também Sabelio menção , e diz que os

Nayres do Malavar guardavam, a ordem» da

cavalleria, e que andavam pelos caminhos

de-
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defendendo as donas , e donzelías , e fatis-

fazendo-as de feiís aggravos. O Governa-
dor depois de chegar a Goa , defpedio os

provimentos pcra Malaca, Alaiuco /e mais
fortalezas , e cotn iílo íe rerrou o inverno.

DE-
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DÉCADA Q^UARTA.
LIVRO VIII.

Da Hiftoria da índia.

CAPITULO I.

Das coufas , que ejle anno pajjado acontece-

ram em Maluco : c de como os da terra

mataram o Capitão Gonçalo Vereira
,

e lhe fuccedeo Vicente da Fonfeca,

EixÁxMos as coufas de Pvlaluco em
Gonçalo Pereira Capitão daquclla for-

taleza correr em pazes , e amizades

com a Rainha, e com os Tcrnatezes
,
pela

promeíía q\ic lhes tinha feiro de lhes darEI-

lley , e lhe davam todas as ajudas neceíía-

rias pêra a obra da fortaleza , em que hia

trabalhando com muita preíTa ,
poreftar ro-

ta por mjaitas partes ; e vendo que a terra

eílava de paz, começou a pôr cm execução

certos regimentos que levava fobre o cravo

daquellas Ilhas , que nunca comprehendem
os
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os Capitães das fortalezas fenao os pobres

dos moradores delias
,
que as íuftoiítam no

tempo dasneceíTidades com leu braço, com
leu íangue , e com leu dinheiro : e os Ca-
pitães acabam os íous três a anos , c vami-íe

pêra PorcLigal clielos de ouro , deixando as

fortalezas eítragadas , e os vizinhos efcanda-

lizados com fuás dcfordens , e tyrannias , e

a terra de guerra, e fem provim.entos , cos
moradores com 03 trabalhos , e fem provei-

tos ;
porque efíes poucos que tem , ha ho-

mens tao zelofos do ferviço do Rey , c taa

amigos de fua fazenda, que lha querem ac-

creicentar com diminuição da de feus vaf-

fallos , dando alvitres pêra iilo , que todos

vem a redundar em. proveito dos Capitães
;

e raramente neíle negocio de accrefcentar fe

falia verdade ao Rey ; porque como tratam

de feu particular ou pêra enriquecerem , ou
pêra medrarem , mollram es proveitos , e

encobrem as perdas ; e as que os Reys mais

fentem são as de feus vaíTallos
,

que todos

defejam de apoupar , e confervar ,
porque

Rey de vaííallos pobres não pode fer rico

,

e as perdas que eíles deíejofos de enrique-

cer o Rey lhe encobrem , debaixo de iuim

pequeno de dourado , lie como pirola dou-
rada

,
que fe o Rey a m.aftigar forçadamen-

te , lhe ha de amargar , e como Catholico
,

e Chriílão ha de fentir as perdas de feus vaf-

fal-
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fallos : eíias perdas, e crecenfas nós alguma
hora apontaremos fe nos cahir a pêlo, poílo

que mu iro claramente o temos ja feito no
ijcílb Dialogo do faldado prático, E tornan-

do ao Capitão de Maluco , como íe vio

quieto , e que não havia miíler os homens

,

mandou lançar pregoes
, que nenhuma pef-

foa compraíTe cravo em todas aquellas Ilhas

íènão o Feiror d"'ElRey , e com iíTo mandou
pelos oiiiciaes entrar pelas caías dos caia-

dos 5 e tomar-lhes todo cravo que lhes achaf-

iem
,
pagando-lho pelo preço da terra : e

todos os pezos , e balanças , medidas , e to-

da a outra coiifa defta qualidade
,

que por
todas as cafas achou, mandou queimar pu-

blicamente. Efta coufa efcandalizou tanto os

moradores deTernate , rporque ficavam lem
remédio algum , e não tinham pêra que vi-

ver na terra, fe lhes tolhiam o commercio
delia

5 ) que fe ajuntaram todos em cafa do
Vigário da fortaleza

,
(que com o braço Ec-

cleíiaílico muitas vezes fazem também por
todas as fortalezas bem de fem-razÕes

, ) e

alii trataram fobre não confentircm aquelles

aggravos , e injuíliças , fazendo-fe cabeça

hum Vicente da Fonfeca , e aíTentáram que
Í€ foíTe fazer iium requerimento ao Capitão

,

que os dcixaíTe viver na liberdade em que
cflavam ; e que quando não quizelfe , que
dcixaiTem todos a fortaleza , e fe paíTaiTem

huns
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huns pcra os Caftelhanos , e outros pêra a

povoação dos Mouros. Illo houveram alguns

que era cafo mui rijo defamparar a fortale-

za d"*EiRev , e que menos mal feria folici-

tarem a morte ao Capitão por via dos na-

turaes. E andando aíli indeterminados , fuc-

cedeo mandar o Capitão prender Vicente da
Fonfeca por humas palavras que teve com
hum fobre roída : iftoefcandalizou tanto aos

da conjuração
,

que logo fe foram alguns

em fegredo a cafa da Pvainlia , e com ella

,

e com feus Regedores trataram os aggravos

do Capitão 5 dizendo-Ihes
,
que era hum ty-

ranno , e máo , e que fora pêra aquella Ilha

pêra deílruiçáo de todos, eque foubelTe de
certo

,
que o juramento que tinha feito de

lhe entregar o Rey que tinha na fortaleza
,

que o náo havia de cumprir , antes eftava

determinado de a prender a ella , e aos Re-
gedores pêra fe melhor fcgurar

,
porque ou-

tra vez com qualquer achaque lhe nâo to-

IheíTem os mantimentos , como já fizeram
;

e que lhe certificavam , que fe o nao mata-

vam
, que elle poria todos os daquella Ilha

no mais miferavel eftado em que nunca fe

viram , e que todos os Portuguezes haviam
de folgar com fua morte , e que quando lha

quizeítem ordenar a não haviam de impe-

dir , antes favorecer. A Rainha , e os Re-
gedores ficaram muito contentes de verem

aquel-
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aquellas divisões

,
porque cfpcravam de por

ellas tornarem a cobrar a liberdade daqiiei-

la Ilha, e lançarem fora todos os Portuí^Lie-

zes : e vendo que fe lhes oííerecia tamanha
occaliáo , náo a quizeram perder. E fazen-

do a Rainha ajuntamento de todos os prin-

cipaes da Ilha , lhes fez a todos eíla falia :

)) Bem vos lembra , amigos meus , a quem
)) eu fempre amei como filhos

,
que vindo

» os Portuguezes ter a eílas Ilhas perdidos
,

)) os mandou ElR.ey Boleife meu marido buf-

)) car 5 e trazer pêra eíla Ilha , onde com hon-

» ras 3 e mimos os recebeo , e agazalhou ,

» e deo fortaleza
,
perdendo por am.or del-

» les a amizade dos Reys vizinhos , e pa-

» rentes. E depois que os recolheo nefta ter-

)) ra
,
pelos luílentar , e defender nella , teve

» muitas guerras
,
perdas , e damnos , e ar-

» riícou m.uitas vezes a vida , e o Eílado ,

» tratando-os em quanto viveo com mais

» amor
, que a feus próprios filhos : mas el-

» les em íatisfação deíle hofpicio
,
gazalha-

5) dos , mimos , e favores , fechando ElRey
); meu marido os olhos

,
quizeram logo lan-

)) çar máo de mim
,
que lhes efcapei , andan-

» do muitos tempos por matos , e por bre-

)) nhãs
,
paliando muitas miferias , e defaven-

)í turas , lomando-me meus filhos meninos

» com engano e quando meu filho Baya-

» no comejava a entrar em idade pêra to-

» mar



Dec. IV. Liv. VIII. Cap. I. 219

» mnr poílc do Reyno , matáram-mo com
)) peçonha , e pode bem ler que fe nao acu-

» dir , o fiiçam acflbutro que tem na forra-

')) Icza , tão mal tratado , como íe fora ai-

» gum malfeitor 5 e fugitivo. E além diíto

,

)> aííí quizeram tratar noíías fazendas , ca-

)) fas , e ainda noíTa própria pátria , como
)j ie fora todo fcu , e nós fôramos os foraf-

» teiros 5 avexando-nos fobre ifto , fazendo-

» nos guerra , ufando as crueldades que ha

)) poucos dias viíles nos nofibs próprios na-

» turaes , deitando-os aos cães , como aiima-

» rias brutas. Qualquer deílas coufas era mui
)) baílante pêra trabalharmos de facudir de

» noíTos pefcoços hum tão duro , e pezado
» jugo

5
quanto mais tantas quantas pêra ií-

» fo temos. E fobre tudo iíto , o que he
)) mais defentir, a aítronta que fe faz á noi-

)) fa religião , avexando noílbs Sacerdotes
,

)) defprezando noíTos templos , e vituperan-

)> do noíTa lei. E pois o tempo nos offere-

» ce tamanha occaíião , como a que hoje ha
)> com a defavença dos Portuguezes com feu

» Capitão , lancemios mão delía
,
pois temos

)) em noífo favor todos os Portuguezes , e

)) então ahi nos fica depois matarm.o-Ios a to-

)> dos 5 e darmiOs liberdade ao voíTo Rey ,

» e á voíTli pátria , e não confentir mais hof-

» pedes , que tão mal nos hão de pagar a
» gazalhado.

A
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A todos moveram as razoes da Rainha ,

a quem não faltaram lagrimas em quanto
renovou as coulas paíTadas , e todos alli fe

lhes oíFerecêram pêra dar á execução aquel-

le negocio , tratando logo alli o modo , e

o dia. em que havia de ler. Aífentando iílo

entre elles
,
pcra mor diílimulaçao , mandava

a Rainha correr com as coulas ncceíTarias

pêra a obra da fortaleza em muita abaftan-

ça , dizendo publicamente ( pêra que o Ca-
pitão o foubeife) aos ofliciaes

,
que deíTem

preíía ás obras
,

porque nilTo eílava haver

ieu filho 5 como lhe tinham promettido. E
vindo o dia ordenado em que haviam de
matar o Capitão , ajuntáram-fc os Ternates

com fuás armas na força do meio dia , e

foram-íc huns poucos metter emhuma mef-

quita
5 que eílava detrás da fortaleza , e ou-

tros em hum bofquc
,
que alli eílava perto

,

com ordem . que como viiíem final da for-

taleza 5 arremetteíTem a ella por huma parte

que ainda eílava quebrada. E entre os oííi-

ciaes que hiam á obra fe mettêram alguns

com arm.as fecretas , em trajos de trabalha-

dores ; e os criados d'ElRey
,
que hiam, e

vinham a fortaleza fallar com elle , e ier-

villo , também levaram fuás armas. Eíles en-

trados na fortaleza fem lho ninguém impe-

dir , como homens que eram alli coatinuos ,

entraram aonde eílava EiRcy , e lhe deram
avi-
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avifo pêra que eíliveíTe preíles. Dalli fe fo-

ram a caía do Capitão
, que eílava dormin-

do a féíla , fem haver ninguém nas caías ,

por ferem todos os feus criados , e familia-

res recolhidos. Os Ternatezes puzeram os

iiombros ás portas
,,

que eftavam fechadas ,.

e dando com ellas dentro , arremettêram ao

Capitão
5 ( que ás pancadas tinha já acorda-

do,) elevando de huma efpada , c rodella ,

fe defendeo hum pedaço ; mas como os ini-

migos eram muitos , carregaram fobre elie
,

e o ataíTalháram , fazendo nelle anatomias

efpantofas. E huma efcrava ouvindo o re-

boliço , começou a gritar. Os Ternatezes que

eílavam detrás da mefquita fentíram também
o eílrondo , e fem efperarem o final fahíram

fòia , e deram com hum Portuguez com
quem arremettêram pêra o matar ^ mas elle

foi fugindo 5 e gritando , Mouros , Mau-
ros, já neíle tempo os criados do Capitão

tinham acudido com fuás armas aos gritos

da efcrava , e fubindo á torre da menagem ,

onde o Capitão fe agazalhava , acharam den-

tro os que o mataram , e remettendo com
elles os fizeram lançar pelas janellas fora ,

fazendo-fe em baixo todos em pedaços , e a-

cudindo ás portas as fecharam com muita

prefiTa. Os Ternatezes
,
que eftavam embor-

cados , não ouvindo o final que lhes haviam
de fazer, efentindo o repique na fortaleza,

( q^ie
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(que tanto que fecharam as portas logo o
deram ) havendo que eram defcubertos , re-

co! hera m-íe pêra a Cidade. Os Portuguezes
da conjuração, que foram naquelles tratos,

acudiram com fuás armas pêra diíTimulaçao
,

e entraram na fortaleza , e acharam o Ca-
pitão morto. E acudindo o Alcaide mor , re-

quereo a todos
,
que conforme ao Regimen-

to d'E!Rey de Portugal , o liouveííem por
feu Capitão , a que elles não quizeram de-

íirir , antes íe atraveJlou o Vigário da forta-

leza , chamado Fernão Lopes , e fazendo-fe

cabeça de todos , fez eleger Vicente da Fon-
feca (que efcava prezo) por Capitão, que lo-

go tomou poíTe da fortaleza. ífto foi coufa

rnuito efcandalofa , e contra o ferviço d'El-

Rey. Tanto que Vicente da Fonfeca tomou
poífe da fortaleza por ordem do Vigário

,

fem haver quem fízeíTe juftiça ao Alcaide

niór , lançou logo mão d'ElRey , e o reteve
,

e a primeira coufa em que entendeo foi lar-

gar outra vez o trato do cravo como d'an-

tes. E porque todos foram em confcntimen-

to da morte do Capitão, fez-fe delia pouco
cafo

,
porque nem devaíTa fe tirou delia , não

deixando de correr em paz , e amizade com
a Rainha, e Ternatezes. A Rainha m.andou

de novo pedir ao Capitão ,
que lhe entre-

gaíTe feu filho
5
pois ella tinha dado toda a

ajuda que lhe pediram pêra a fortaleza
,
que

ef-



Dec. IV. Liv. VIII. Cap. LeIT. 225

eílava acabada. Vicente da Fonfeca poz a-

quelle negocio em parecer dos caiados , e

todos aíTcntáram
,
que nao era licito entre-

garem aquelle Rcy , até fe nao fazer a fa-

ber ao Governador o que era paíTado. Dif-

to fe efcandalizou a Rainha , mas diílimu-

lou alguns dias , nao deixando de requerer

o filho com rogos , e com peitas. Neíle eC-

tado deixaremos asccufas defteanno, de que
avifáram ao Governador

,
pedindo-lhe que

proveíle nellas.

CAPITULO II.

Da Ârniãda
y
que efte anno de 15 3 2 partio

do Reyno : e do que aconteceo a D, Ef-'

tevão da Gama na Cojia de Melinde. E
da grandeguerra , que Diogo da Silveira

fez no Reyno de Cambaya ; e de como def-

truio as Cidadãs de tor ^ e Mangalor,

SEm embargo dcRe anno de 1532 andar

ElRcy D. Joáo occupado em ajudar

com dinlieiro, c outras coufas ao Imperador

feu cunhado
,
que íe fazia preíles pêra ir buf-

car (como foi a Vienna) o Turco Soleimão
,

que tinha entrado por Alemanha , com ten-

ção de ganhar Auftria ; todavia nao deixou

de prover nas coufas da índia
,

pêra onde
defpachou hum.a Armada de fmco náos , de

que deo a Capitania mor ao Doutor Pêro

Vaz
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Vaz do Amaral , que tinha defpacliado por
Capitão , e Veador da Fazenda de Cochim.
E porque a Chriftandade da índia hia era

grande crcfcimento , e á mingua de Bifpos
deixavam de le ordenar muitos em Sacerdo-
tes , e de benzerem os Santos Olcos , e de
adminiftrar o Sacramento da Coníirmacao ,

elegeoElRey pêra iííò aoBifpo Fr. Fernan-
do Vaqueiro da Ordem dos Menores

,
que

devia fer Biípo de Annel doBifpo do Fun-
chal , debaixo de cuja jurdiçao eílava toda
a índia , com.o melhor ao diante diremos.

Era efte homem natural de Évora , Varão
Religiofo 5 e deo-lhe o Papa titulo de Bií-

po Aurenfe , e ElRey lhe paíTou Provisões

pcra como palTaíTcm três annos fe tornar pê-

ra o Reyno ; c lhe m.andou dar todo o ne-

ceíTario pêra fua embarcação , e o mandou
embarcar neíla Armada na náo de Vicente
Gil. Efta Armada partio em Março , e os

mais Capitães eram D. Eftevao , e D. Paulo

da Gama, ambos filhos de D. Vafco da Ga-
ma primeiro Conde Almirante

,
que hiam

providos da Capitania de Malaca hum apôs

o outro
;
porque entre as mercês que ElRey

D. João fez ao meímo Conde
,
quando o

mandou por Vifo-Rey da índia (fegundo em
Portugal ouvimos ) foi dar-lhe a fortaleza

de Malaca pêra todos os feus fillios que fer-

víram os quatro deiles, eneíla Armada vi-

nham
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nham trcs , eílcs dons , e D. Chriílovao da
Gama, que hia embarcado com D. Eílcvao

,

que era o inais velho delles. E aíli tinham
naquelle tempo os Reys medidas , e regif-

tadas as mercês aos homens
,
que quando os

defpachavam com as fortalezas era pêra en-

trar logo 5 e de maravilha fe achavam mais
de dous providos de huma fortaleza

,
por-

que gofíavam os Reys de verem lograr a feus

vaflallos as mercês que lhes faziam. lílo fe

veio depois a corromper tanto
,
que de to-

das as fortalezas vimos defpachados dezoi-

to , e vinte, que sao quarenta, e feíTenta ân-

uos. E por certo que por demais animo fe

devem de ter os homens
, que vam vivendo

em efperanças tao compridas
,
que por com-

metterem Elefantes , e Tigres bravos. E tor-

nando á noíía ordem : os mais Capitães das

náos da companhia do Doutor Pêro Vaz do
Amaral eram Vicente Gil , e António Carva-

lho ; e fazendo fua viagem apartadas humas
das outras , como he ordinário neíla carrei-

ra , as quatro delias foram tcm.ar Goa en-

trada de Setemíbro. A outra , de que era Ca-
pitão D. Eíleváo da Gama , errando Moçam-
bique 5 foi bufcar Melinde pêra fazer agua-

da, que também não pode tom,ar
,
pelo que

foi demandar Sacotord. E como as aouas

alli correm muito , foi-os defviando , e ven-

do que não podiam tomar a Ilha , foram a

Couto,Tom.LF,iL P Xa-
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Xael 5 na cofta de Arábia , cujo Rey era

amigo do Eílado ; e conhecendo a nao fcr

de Portugal , mandou n cila embarcações

com refrefco
,
que D. Eílevao eílimou mui-

to. E vendo-íe táo perto da terra , e que era

forçado ir o batei fazer agua , como hia en-

fadado , deíejoíb de ver a terra cmbarcou-
fe nelle , e levou comíigo D. Manoel de Li-

ma , c D. Fernando de Lima , que hiam em-
barcados com elle , e chegados á terra eíli-

veram na praia em quanto íe fazia aguada;
mas quiz a defaventura que naquelle tempo
déíle huma torm.enta tamanha

,
que nao a

podendo foíFrer anáo, que andava ás voltas

com o traquete , foi-lhe neceíTario virar em
poppa , e ir correndo por onde pode. O ven-

to era Levante , e quando alli começam são

tormentofos , e aíli fcm poderem ai fazer fo-

ram-fe demandar a coíla de Melinde , vendo-

fe muitas vezes perdidos ; e não podendo
ferrar terra, porque ficaram os Levantes cur-

fando
,
paííãram avante , e foram tomar Mo-

çambique com infinito trabalho , e com a ma-
ior parte da gente morta. Lido D. Chriílo-

vão da Gama nella
,
que com fer mancebo

aíii corria com os homens , e aíli fe nego-

ciou
,
que elle foi a única occaíiao de fe lal-

var aquella nao. E tornando a D. Eílevao

,

ficou em terra elperando hum dia , ou dous

conjunção pêra ir bufcar a fua náo ; e paf-

fa-
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fada aquella primeira pancada , cmbarcou-

fe no batel, que levava cheio d'agua , car-

neiros 5
gallinhas , e outros rerVeícos , e foi

ao mar a bufcar a náo , cuidando que an-

daíTe por aili ás voltas , e não a vendo fi-

cou muito enfadado. E tomando parecer fo-

bre o que faria , aíTentáram que foíTem até

Socotorá, porque forçado a haviam de achar

Já , e aíli foram demandar aquella Ilha , e

nem alli a acharam , do que ficou mui apai-

xonado. Os oíiiciacs da náo que hiam no
batel lhe difieram

,
que aquelle tempo era

Levante , e que já alli havia de curfar até o
inverno, que fem dúvida a náo havia deeí^

tar em Alelinde
,
porque os ventos , e as

aguas a haviam de lançar pêra lá : que o
bom feria ir demandar Melinde , e quando
a dela ventura folie tamanha que anão achaí^

fem
,
que fízelTe o que lhe pareceffe. AíFi fe

deixaram ir pela coíla adiante , e depois que
palTáram o Cabo de Guardafu , indo Dom
Eíleváo táo triíle que queria morrer de pe-'

zar 5 chegados a Magadaxo , fizeram agua-

da. E fibendo o Rey da terra, que alli hia

hum filho do Conde Almirante , de que to-

dos tinham grande conhecimento
,

por fer

o primeiro que defcubrio , e navegou por

aquella coíla , o foi ver á praia , e lhe fez

grandes of^brecimentos de tudo o que hou-

veíTem mifter. D. Eftevao lhe pedio huma
P ii em-
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embarcação maior , e amarinheirada , e com
algum Piloto pêra o poder levar até Melin-

de , o que lhe elle logo mandou negociar

,

e lhe deo muito rcfreíco da terra. Partidos

daqui , chegaram, a Melindc , onde eRava por

Capitão hum Cavai leiro honrado chamado
Nuno Fernandes

, que os agazalJiou muito

bem 5 e delle íbube como a lua náo era paf-

fada pêra Moçambique
,
porque algumas em-

barcações que a viram paliar muito ao mar

,

lho diíTeram. Com iílo ficou D. Eílevao def-

aliviado 5 e Nuno Fernandes lhe deo huma
fufta mui bem concertada , c tudo o mais de

que tiveram neccílidade. Partidos dalli como
liiam com Levantes rijos , em poucos dias

foram a Moçambique , onde a náo eftava

,

e D. Chriftovão feu irmão defconíiado de po-

derem fer vivos j e acudindo á praia ao ir-

mão , fe feftejáram grandemente. Alli fe dei-

xaram ficar eíperando a monção de Agoíto.

As outras nãos chegaram a Goa, e o Dou-
tor Pêro Vaz do-Amaral foi mettido de pof-

fe da Capitania de Cochim , e do cargo de

Veador da Fazenda , e logo fe embarcou pê-

ra dar ordem á carga das nãos. Neíla Ar-
mada mandou ElRey hum Alvará a Nuno
da Cunha , em que lhe fazia mercê de quatro

mil cruzados pêra ajuda de fuás defpezas.

E mandou o cargo de Capitão mor do mar
a Diogo da Silveira , com quem he razão

que
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que continuemos , em qunnto o Governador

defpede as náos pêra Cochim.

Atrás temos contado como Diogo da Sil-

veira ficou invernando em Chaul
,
que tan-

to que o verão entrou armou huma galé ,

finco galeotas , e quinze navios , com que

fe paílòu á ponta de Dio a efperar as náos

de Ormuz , e de Meca
,
que haviam de ir

pêra aquella Ilha , onde já eram recolhidas

quaíi todas as que efperavam , e todavia lhe

vieram cahir nas mãos duas, que lem cuílo

fe renderam , e deípedindo-as com gente pê-

ra Goa
5
paíTbu-fe á coita de Por , e Manga-

lor, que eftava ainda inteira , e fem. fe to-

car nellas. Alli começou pelos lugares mari-

tim.os ( que eílavam defcuidados de tal açou-

te) a efcalar , deílruir , e abrazar , matan-,

do , e cativando muita gente , e aíTi foi até

chegar á Cidade de Patê
,
que tinha hum

porto mui frequentado de náos , e navios de

todas as partes , aonde concorriam muitos

mercadores grofibs
,
porque defejou de dar

hum papo quente a feus foldados. E defem-

barcando nella huma madrugada com qui-

nhentos homens , a commetteo , tendo huma
muito afpera batalha com feus moradores ,

que fahíram a lhe defender a defembarcaçao ,

com quem apertaram de feição
,
que os fo-

ram mettendo pela Cidade , entrando de en-

voltvi com elles , deftruindo , e aflblando tu-

do
,
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do , ufando cfpantoías cruezas

, porque pa-

recia fer aífi neceíTario
,
pêra o que o Go-

vernador pretendia , ou o permittio Deos
,

pela maldade do Soltao Badur
,
porque mui-

tas vezes pelas dos Reys caftiga feus povos.

Os foldados deram hum formoíò facco á Ci-

dade, onde acharam muitas riquezas, e tan-

tas
,
que náo foi poílivel recoilierem-fe to-

das , mas tomou cada hum o que lhe me-
lhor pareceo , e o que puderam levar. Tu-
do o mais fe entregou a hum cruel , e eí^

paníofo fogo , em que toda aquelia Cidade
fe confumio com grandiííimo efpanto , e ter-

ror dos naturaes
j

porque os que pudei-am

efcapar , eftavam de longo vendo as labare-

das , e fumaças em que fe desfaziam fuás fa-

zendas. Pela mefma maneira fe queimaram
todas as embarcações que -havia no porto

carregadas de diííerentes fazendas. Feito if-

to , rornáram-fe os noílos a embarcar fem
cuílo mais que de alguns feridos. E palian-

do peia coíla adiante , foram aíTolando tudo

até chegarem ao lugar de Patan
,
que tam-

bém era huma efcala bem grande de mui-
tos , e mui ricos mercadores 5 onde também
defembarcáram : e pofto que acharam gran-

de refiílencia , a entraram , e fizeram nclla ou-

tro femelhanre eftrago
,
que em Patê. Dalli

paliaram á Cidade de Mangalor
,

que era

maior, e mais profpera de todas, e defem-

bar*
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bancando nella com mais tento que nas ou-

tras , acharam também bem diííercnte refií^

tencia
,
porque tinha muita , e muito boa gen-

te de guerra ; mas por íiin do negocio a Ci-

dade foi entrada , e efcalada , matando-Ihe

muita gente , e a mor parte delia mulhe^

res , e meninos
,
que nao puderam fugir. Os

iiofibs tomaram o que quizeram , e o mais

entregaram ao fogo , em que toda a Cidade

fe confumio. No porto havia muitas embar-

cações carregadas de mantimentos , de que

toda a Arm.ada fe provéo , e depois as en-

tregaram todas ao furiofo , e efpantofo fo-

go. Feito ifto , embarcáram-fe logo , e paf-

fáram-fe á coíla de Cambaya
,
por onde fi-

zeram crueliíFima guerra.

CAPITULO líl.

Das coufas em que o Go"cernaãor Nuno da
Cwtiha provêo j e da grande Armada

com que partio para o Norte.

DEterminava o Governador Nuno da Cu-
nha de ir paílar todo cíle veráo pelo

Norte
5

pêra continuar na guerra de Cam-
baya , e ver fe por alguma via lhe abria o
tempo occaíião pêra lançar mao da fortale-

za de Dio
,
pêra o que deo prelTa ás náos

do Reyno
,
pêra irem tomar a carga a Co-

chim. E defpedio por Capitão mor do Ma-
la-
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lavar Manoel de Soufa , hum Fidalgo filho

de hum irmáo do Prior de Rates
,
que foi

aquellc
,
que depois morreo no rio de Dio

com Soltáo Badur (como na quinta Década
fe verá. ) Efre Fidalgo partio em fim de Ou-
tubro com huma galé , em que elle hia , e

quinze navios , de que eram Capitães Dom
Luiz , Gonçalo Pereira , Henrique de Soufa

,

Álvaro de Siqueira , Vicente Rodrigues , Dio-
go Pires Deça , Martim de Caílro , Fernão
Yillela , Fernão Gil Porcalho moco da Ca-
mara do Infante D. Luiz , e outros. Depois

de defpedidas as náos , e Armada , chegou
a Goa António de Saldanha com a fua Ar-

mada , de que não damos razão
,
porque não

achamos informação do que fuccedeo na jor-

nada ; fomente tomar algumas náos ricas
,

com muitas prezas, e ir invernar a Ormuz

,

e fobre as prezas teve o Governador com
elle algumas razoes , de que fe elle enfadou

,

e fe foi embarcar pêra o Reyno. Depois da

fua chegada logo o Governador fe embar-

cou , e deo á vela com huma Armada de

mais de cento e cincoenta velas , em que en-

travam vinte galeões , e náos , muitas galés
,

e galeotas. Os Capitães
,
que nefta jornada

hiam , são os feguintes : Garcia de Sá , Dom
Fernando Deça , Anronio da Silva , Ma-
noel de Alboquerque

, Jorge de Lima , Fran-

cifco de Sá , Ruy Vaz Pereira , António de

Sá
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Sá o Rume , D. Paulo da Gama , Nuno Pe-

reira de Lacerda , Triftao Homem
, Jorge

Cabral , Martim Affoiifo de Mello Juzarre

,

Francifco de Vafconcellos , Vaíco Pires de

Sampaio , Henrique de Macedo , Martim de

Freitas 5 D. Roque Tello , Manoel de Mi-
randa , Manoel Rodrigues Coutinho , Chri-

ílováo de Caílro , Luiz Coutinho , Francif-

co da Silva , Paio Rodrigues de Araújo , Lo-
po Pinto 5 Pêro Botelho

, Jorge de Soufa ,

António da Cunha , Francifco de Soufa , Pê-

ro deMefquita, AíFonfo Figueira , António

Ribeiro 5 Francifco da Coda, GafparLuiz,

Bartholomeu Vaz
, João Fernandes o Ta-

ful , e outros muitos Fidalgos , e Cavallei-

ros. Neíla Armada hiam de ventagem de três

mil homens Portuguezes , e quafl mil e qui-

quinhentosLafcarins da terra
,
que hiam em-

barcados em dous Juncos , de hum delles

era Capitão , e fenhorio Diogo Rodrigues

de Azevedo , e do outro não acham.os cujo

era. E primeiro que parti íie de Goa , entre-

gou o Governador a Simão Caeiro Ouvidor
geral hum irmão do Soltao Badur, que An-
tónio da Silveira Capitão de Ormuz tomou
naquella Cidade , que hia fugido da ira do
irmão

,
porque o queria matar. A eíle Prin-

cipe não foubemos onom^e, nem onde mor-
reo , mas alcançamos liomens neíla Cidade

de Goa
3
que o viram andar efle inverno pe-

la
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la Cidade bêbado em cima de hum elefan-

te , o que fazia os mais dos dias , e nao pe-

la razão porque o fazia aqueile filho do Grão
Turco

,
que cftava em Roma cativo

,
que

dizia que fe embebedava por não fentir os

defgoftos do cativeiro : mas cítoutro embe-
bedava-fe

,
porque Jhe foube muito bem o

vinho do Reyno. A efte Principe fez o Go-
vernador muitos gazalhados , e lhe deo ca-

fa honrada , e defpeza ; mas não achamos
(como já aííima diííemos) cm toda a índia

homem que nos difíeíTe do fim defte Prínci-

pe
;
porque quando o Governador Nuno da

Cunha matou em Dio ElRej Scltao Badur

,

como logo adiante fe verá , vinha o Reyno
a efte homem

,
porque o Badur não tinha fi-

lhos , cem defeito de herdeiros elegeram os

povos SoltãoMahamede feu fobrinho , enao
declaram as hiílorias feera filho defte irmão,
fe do outro a quem elle roubou o Reyno.
E tornando ao Governador , foi feguindo fua

jornada até á fortaleza de Chaul , onde ef-

tava Manoel de Macedo por Capitão
,
que

lhe fez grande recebim.ento. Aqui tom.ou in-

formação das coufas de Cambaya , e foube

eftar na Cidade de Baçaim Melique Tocão

,

fenhor de Dio
,
que Soltão Badur tinha man-

dado com dez , ou doze mil homens
,
pêra

fe raetter naquella Cidade, pelas novas que

havia dos grandes apercebimentos que fazia

o
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o Governador pcra fahir fora eíle verão. Me-
lique Tocão eílava muito fortificado , e fo-

berbo pelo fucceíTo paíTado de Dio , de que
o Governador andava bem defconfiado , e

defejava de fatisfazer aquella quebra. E to-

mando confelho íobre o que faria , íignifi-

cando a todos os Capitães o defejo que ti-

nha de dar na Cidade de Baçaim
,

por fer

das principaes do Reyno de Cambaya , e

donde fe provia de mantimentos. A todos

pareceo bem , e lho approváram , fem embar-

go de lhe reprefentaretii no confelho o gran-

de poder com que Melique Tocao eflava
,

porque quanto maior lho pintavam , mais lhes

crefcia o defejo a todos de fc verem ás mãos
com os inimigos

,
porque os Fidalgos defte

tempo naobufcavam outras fazendas, e far-

dos , fenáo pelouros 5 e bombardas , honra,
c fama. Em fim aíTentado no confelho eíle

negocio , logo o Governador defpedio Ma-
noel de Alboquerque no Galeão em que hia

,

com quinze navios mais de remo
, pêra fe

ir pôr fobre a barra de Baçaim , porque não
entraffe , nem fahiíTe coufa alguma. E porque
foube que Diogo da Silveira eftava com to-

da fua Armada na ponta de Dio , o mandou
chamar pêra que o foíTe efperar em Baçaim

,

e lhe mandou o Alvará d'ElRe7
, porque o

fazia Capitão mor do mar da índia. Com
efte recado fe fez Diogo da Silveira á vé-

la.
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Ia , e atraveflbu a Baçaim , e furgio fobre

aquella barra , aonde já citava Manoel de Al-

boquerque. O Governador depois que deo
dcfpacho a alguns negócios , deo á vela pê-

ra Baçaim , c furgio naquella barra com hu-

ma tamanha Armada que cubria o mar , e

dando conta a Diogo da Silveira do que eí^

tava determinado , lhe mandou que foíTe re-

conhecer o íitio 5 e fortificação da Cidade
,

e que notaíTe a parte porque fe podia defem-
barcar. Diogo da Silveira fe fez preíles , ef-

colhendo pêra ilTo alguns navios muiro li-

geiros
5
pêra ao outro dia de madrugada com-

metter aquelle negocio.

CAPITULO IV.

Do modo da fortificação da Cidade de Ba-
çaim : e de como o Governador Nuno

da Cunha defembarcou nella , e a
entrou , e deftruio de todo,

AO outro dia em rompendo a manha fe

embarcou Diogo da Silveira em hum
navio muito ligeiro, levando comíigo alguns

Capitães , e Fidalgos da fua companhia
,
que

pêra iílb efcollieo , e outros alguns navios

de remo , com alguns Pilotos da Armada
pêra irem fondando a barra , e o rio todo.

E commetrendo a entrada na reponta da ma-
ré 5 foi muito devagar notando o modo da

. . for-
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fortificação
,
que era por eíla maneira. Sobre

o canal da barra da banda do Norte eftava

hum baluarte muito grande cem huma ca-

va muito larga em roda
,
que fe enchia com

a agua do mar. Do baluarte corria hum mu-
ro pêra dentro de longo da praia

,
que era

a face da Cidade
,
que ficava pêra o fertao.

Por eíle muro havia muitas torres , e guari-

tas , todas guarnecidas de muita , e boa ar-

tilheria , e gente de guarnição. Entre eíle

muro , e a Cidade havia huma boa fortale-

za
3
poíla íobre hum tezo grande , e formo-

fa , com íeus baluartes , e revezes , e não íe

podia paílar pêra a Cidade íem tomarem
primeiro os baluartes , e fortes da praia

,
por-

que mettendo-íe algum exercito em meio fi-

cava arrifcado a fe perder
,
por caufa da mui-

ta artilheria que de ambas as partes lhe fi-

cava, Diogo da Silveira foi vendo , e notan-

do tudo 5 fem o perturbarem as muitas , e

amiudadas bom.bardadas
,
que ibbre elle cho-

viam , e paliando pelos fortes notou que a-

diante delles pelo rio bem aíhma havia hum
lugar em que fe podia defembarcar, e com-
metter a fortaleza

,
que eílava entre a Cida-

de , e as fortificações da praia pela outra fa-

ce , fem fe metterern em meio dos fortes.

Notando tudo muito bem, tornou-ie ao Go-
vernador , lèm lhe acontecer defaílre algum :

c prefentc todos os Capitães velhos , lhe deo

re-
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relação do que vira , com que fe aíTentou

,

que fe coinmetteíle a Cidade por aquella par-

te 5 e que foíTe ao outro dia
,
pêra o que fe

fizeram preftes , ordenando as coufas necef-

farias pêra o commettimento da fortaleza
,

no que gaftáram todo aquelle dia , e noite

feguinte. E tanro que amanheceo
,
poz o Go-

vernador em ordem a deferabarcaçáo , or-

denando de toda a gente três efquadroes. O
primeiro, que era a dianteira, deo a Diogo
da Silveira

,
pêra quem fe paflaram todos os

Fidalgos aventureiros da Armada. Do fe^^un-

do efquadrão era Capitão D. Fernando De-
ça. O terceiro tomou o Governador pêra íi

com todos os Fidalgos , e Capitães velhos

:

ordenando o Governador
,
que as galés , e

duas barcaíías que levava , fe puzeíTem a ba-

taria com os fortes da praia. Ao outro dia

tanto que a maré começou a encher , foram
entrando o rio com todos aquelles navios de

remo
5
que eram mais de cento e vinte , for-

mofamente embandeirados , tocando muitas

caixas 5 e pífaros , trombetas , e charamelas
,

mifturando com as coufas de guerra , outras

de alegria
,
pêra moftrarem o furor , e alvo-

roço que levavam. Diogo da Silveira hia di-

ante com toda a fua Armada , e foi palian-

do pelos fortes com grandes falvas de arti-

Iheria , arcabuzaria , e gritas de todos os ma-
rinheiros , com que mettêram mui grande

ter-
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terror, e efpanto nos inimigos
,
que acudi-

ram aos fortes da praia cuidando que os qui-

zeíTcm commerrer. Diogo da Silveira como
hia deípedido do remo , foi paiTando por
meio de nuvens de pelouros , c de fumaças ,

que aíTi da terra , como da noíía Armada
erão tantas , e tão efpeífas

,
que cubriam o

rio , e parecia que a terra , e o Ceo fe des-

fazia em corifcos. E paíTando^diante , foi pôr

a proa na parte que tinha notado , cm que
logo faltou com todos os feus , e formou
em terra o feu cfquadrao

,
que era de mais

de mil e quinhentos homens , com fuás ban-

deiras defenroladas . e ao fom de caixas , e

pifaros 5 foram marchando á fortaleza , don-

de lhes atiraram infinitas bombardadas
,
que

todas davam em meio delles fem fazer da-

mno algum , o que foi coufa milagrofa. Dio-
go da Silveira que hia demandando a for-

taleza pela face da banda do Levante , achou

já no campo Melique Tocao com dez mil

hom.ens
,
pofto cm ordem de batalha. Dio-

go da Silveira animando os feus brevemen-

te , appellidando Sant-lago , remetteo com os

inimigos j baralhando-fe todos em liuma cruel

batatha . derribando-lhe os noíTos daquella

primeira falva da arcabuzaria mais de qua-

trocentos , e vindo á efpada começaram a

fazer nclles grande deftruiçao , e como hiam
com aquelie primeiro Ímpeto , e furor , nao

eíli-
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eílimando os inimigos em coufa alguma , af-

íi apertaram com cllcs que os fizeram vol-

tar. Meliqui Tocao vendo- fe desbaratado
,

náo fe quiz recolher pêra a fortaleza , mas
foi-fe de longo delia pêra o fertão. Os que
eftavam na fortaleza , vendo ir Melique To-
cao fugindo 5 não oufando a efperar os nof-

fos , lançáram-fe peia outra parte fora , e fo-

ram feguindo os feus , deixando a fortaleza

defpejada. Diogo da Silveira chegando á

porta , vendo que a vidloria eílava por fua

,

não quiz entrar dentro , e efperou pelo Go-
vernador, lílo tudo foi tão apreíTado

,
que

quando chegaram os outros efquadroes era

tudo concliiido. O Governador chegou á

porta da fortaleza , onde achou Diogo da Sil-

veira com a fua bandeira encoftado nella ,

e levando-o nos braços lhe diíTe muitas pa-

lavras de louvores , engrandecendo a Deos
com huma tamanha vicloria fem cuílo algum.

E mandou a Diogo da Silveira que entraí-

fe na fortaleza , e a dclTe a facco aos feus

foldados : á volta dellcs entraram todos , e

a efcaláram. O Governador mandou reco-

lher toda a artilheria , de que fe acharam
quatrocentas peças , muitas munições , e pe-

trechos de guerra. Depois de tudo efcalado
,

mandou o Governador fazer algumas minas
,

que encheo de barris de pólvora , e dando-

Ihes fogo , arrebentou toda a fortaleza até os

ali-
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aiiceces. Dalli fe foram aos fortes da praia y

que já eílavam deípcjados , e lhes mandou
fazer o mefmo , mandando primeiro lançar

todos os corpos mortos dos inimigos
(
que

eram mais de quinhentos e cincoenta ) den-

tro na cava , e fobre elles cahio toda aquel-

la máquina dos edifícios
,
quando arreben-

tou. Feito ifto , mandou o Governador talhar

os campos todos á roda , e cortar os pal-

mares , e deílruir as povoações
,
que eílavam

pelo rio dentro de longo da agua de hu-

nia , e da outra parte. E deixando tudo af-

folado , abrazado , e feito em cinza , mian-

dou dar em Taná , Caranja , Carapufa , Brun-

dim , Galiana , Bombaim , e em todos os

mais lugares d^ElP^ey de Cambaya , em que
fizeram grandes damnos , e cativaram mui-

ta gente. Feito ifto , rccolheo-fe o Governa-

dor pêra Chaul.

CAPITULO V.

De como Diogo da Silveira partia pêra &
EJlreito de Meca , e o Governador Nuno
da Cunha pêra Goa

, ficando Manoel de

Alboquerque com hunia Armada na cojlcí

deCamhaya y e do que lhe aconteceo.

DEpois de fer o Governador em Chaul

,

negociou Diogo da Silveira pêra o Ef-^

treito de Meca ás prezas
;
que partio entra-f

Couto, Tom, L P, li. <X d^
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da de Fevereiro, levando íinco Galeões , de

cujos Capitães nao achámos os nomes , m.ais

que de Vafco Pires de Sampaio , e vinte na-

vios de remo", de que eram Capitães Ruy de

Mello 3 Lopo Pinto , AíFonfo Figueira , Bar-

tholomeu Vaz , Gafpar Luiz , Filippe Baiáo

,

Pêro Botelho
, Jorge de Souía

, João Fer-

nandes oTaful, Gonçalo Eftevens 5 António

Fernandes , Diogo Gonçalves , Álvaro Men-
des 5 Belchior Gonçalves , António Ribeiro ,

Francifco da Coíla , António da Cunha , e

outros. E defta Jornada adiante daremos ra-

zão. O Governador depois de prover em mui-

tas couías 5 e lhe era necefíario ir-íè pêra

Goa 5 ordenou Jiuma Armada pcra ficar na-

ãuelia cofta , de que fez Capitão mor Manoel
e Alboquerque , a quem deo huma galé

,

e vinte e hum navios de remo , dando lhe

por regimento que le fízefTe pela corta de

Cambava roda a guerra que pudeíTe. Deípe-

dida efta Armada , deo o Governador á ve-

la pêra Goa , aonde chegou em breves dias
,

e tratou de prover nas coufas de Malaca , e

Maluco
i
e porque achou cartas da morte de

Gonçalo Pereira , e dos defarranjos daquel-

la terra , a que lhe era neceflario acudir ,

defpachou Triílao deTaíde, que eílav a pro-

vido daquella Capitania
,
pêra ir entrar nel-

la 5 e lhe deo por regimenro
,
que \\\q man-

dalTe prezo em ferros Vicente da Fonfeca,

u\j e
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e lhe efcrevcíTe toda fua fazenda
, que viria

entregue em rnaos de peíToas abonadas. Em
fua companhia mandou embarcar Pêro de

Monte mor o Caílelhano
, ( que atrás diííc-

mos
, ) que os perdidos que ficavam cm Ma-

hico da companhia de Sayavedra mandaram
ao Governador a pedir-lhe licença pêra fe

irem pêra a índia , a quem efcreveo cartas

de muita honra, e mandou que fe lhe déííe

embarcação, e todas ascoufas neceíiarias. E
pêra Malaca defpachou D. Paulo da Gama

,

por não haver novas de feu irmão D. Efte-

vão. Eftes Capitães partiram entrada de A-
bril. O Governador mandou a Manoel de
Soufa, que eílava noMalavar, que fe reco-

IheíTe , e deixaíTe alguns navios , e gente na

fortaleza de Chalé pêra invernarem , e lhe

mandou dinheiro pêra pagas , e provimentos

pêra mezas. Com ifto concluio o Governa-
dor todos os negócios deíle veráo : e nós o
faremos também com as coufas que fuccedê-

ram a Manoel de Alboqiierque , e a Diogo
da Silveira, o que tudo faremos neíle Capi-

tulo , por náo gaílarmos outro
,
pelas muitas

coufas que temos com que continuar.

E tratando de Manoel de Alboquerque :

Tanto que o Governador o defpedio , logo

fe fez na volta da coíla de Cambaya
,
por

onde andou fazendo toda a guerra que po-

de , dando em todas as povoações que ha-

Q^ii via
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via de Baçaim até Tarapor

,
queimando , e

-aílblando tudo , e tomando-lhes muitas em-
barcações com fazendas : e á torna viagem

achou na barra de Bombaim hum.a náo
,
que

havia pouco tinha vindo de fóra , e eílava

já defcarrcgada com medo da noíla Arma-
da : que tanto que foi vifta da terra , recean-

do que lha queimaíTcm , veio iium Mouro
em huma almadía com huma bandeira bran-

ca 5 e foi levado á galé do Capitão mòr ,

e ihe diíTe
,
que era hum mercador eftrangei-

ro
5
que aquella náo era fua

,
que lhe pedia

lha náo mandaíTe queimar , que elle daria

quinhentos pardaos pêra ajnda dos provimen-

tos daquella Armada. Manoel deAlboquer-

quc lhos acceirou , viílo ler eftrangeiro , e

elle logo os mandou bufcar , e entregou. E
deixando-lhe a fua náo , foi entrando por a-

quclle rio dentro , dando em alguns lugares

da Ilha de Salcete
,
que já fe começava a po-

voar : e porque todavia o damno nao foíTe

por diante , acudiram alguns Tanadares del-

ia , e oíFerecêram ao Governador páreas
,

com tanto que lhes nao queimalTem fuás po-

voações , e pela mefma maneira as manda-

ram ofFerecer os Tanadares de Taná , Ban-

dorá , Maym , Bombaim , e concertando-fe

com todos
,
promettcram quatrocentos par-

daos cada hum deíles Tanadares cadaanno,
c defte anno pagaram logo todos em prata ^

que
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que fc vendeo a razão de nove Xerafins o
marco , cuja quantia achamos carregada ío-

bre o Feitor dcíla Armada , com declaração

que era de páreas. Feito iílo por fe vir che-

gando o inverno , recolheo-fe a invernar em
Chaul , pelo aífi mandar o Governador.

E continuando com Diogo da Silveira ,

foi íeguindo lua viagem até o Cabo de Guar-

da fiii , onde asnáos que vam do Achem pê-

ra Meca fcmprc vam demandar. Alli lhe foi

cahir hurna nas unhas, que logo foi rendi-

da
, poílo que com trabalho por ir forte ,

c com muita gente , e foi tomada com ro-

do feu recheio , e os que cícapáram vivos

foram cativos. Aqui ficou a Armada até fer

tempo de fe recolher como fez pêra ir in-

vernar a Ormuz , como levava por regimen-

to. E chegando a Cacotorá o galeão de Vaí-

co Pires de Sampaio ,
que íe adiantou da Ar-

mada , liouve viíla deliuma náo dePvumes,
grande, e poderoía

,
que tanto que conhe-

ceo o Galeão , foi-fe em outro bordo. Vaf-
co Piíes a feguio

,
porque o feu Galeão era

veleiro , e alcançou-a em poucas horas
, e

deo-lhe huma formoía falva de bombarda-
das , e depois ainveílio com todas as velas,

commettendo a entrada com muito valor , e

esforço
,
porque achou nos Mouros ( quq

eram mais de duzentos ) mui grande rcfif-

tencia , Jiayendo mortos , e feridos de am-
bas
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bas as partes ; mas es noíTos entraram a náo
a poder de golpes , e no convés delia íe tra-

vou huma formofa batalha , mas por fim do
negocio os Mouros foram rendidos , depois

de ferem os mais delles mortos. E toman-

do anio comfigo , ficou erperando pela Ar-
mada

,
que chegou logo , e fazendo aguada

em Çacororá , foram feu caminho. No cabo
de Fartaque deo Vafco Pires de Sampaio com
outra náo

,
que também abordou , e rendeo

,

que levava muita fazenda. Diogo da Silvei-

ra deo com outra poderofa náo , e atiran-

do-lhe a amainar, o fez o Capitão delia, e

fe foi no batel ao Galeão de Diogo da Sil-

veira , e lhe aprefentou com grande confian-

ça huma carta, que era dehum Portuguez
,

que eftava cativo emjudá, que trazia como
falvo conduto

,
por lha pedir o mefmo Mou-

ro ; abrindo-a , vio que dizia aííi: Peço aos

Penhores Capitães cPElRey
,
que encontrarem

ejia ndo , que a tornem de preza
,
porque

he de hum muito roiyn Mouro , a quem paf-

Jei efia por não poder fazer mais , e ao pé
delia fe aílinou. Vendo Diogo da Silveira

a confiança do Mouro , e a velhacaria do Por-

tugucz
,
pelo credito que convinha a Chri-

ílão, approvou-Ihe o feguro j e rom.pendo-lho,

porque não íbubeíTe o engano , e Ih^ fizef-

fe damno com qualquer outro Capitão que
âchaíTc

;,
paíTou-lhe outro em forma , com

que
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que o Mouro fe foi fem fentir o engano. In*-

da efte foi maior feito que o de Scipiao o
Maior

,
que tomando huma náo de Carta-

ginenfes , com que o Império Romano ef-

tava de guerra , e os que hiam nella por fe

falvarem , lhe diíTcram que hiam por Em-
baixadores a Roma ; e ainda que elle entcn-

deo
,
que por fe falvarem do perigo fe apro-

veitavam do nome de Embaixadores , fcm
lliQs moftrarem mais authoridade , largou-os

livremente, porque quiz antes que a fé dos
Romanos folie enganada

,
que deixalla em

alguma maneira fufpeitola. E poílo que if-

to foífe feito vaierofo , o defte noíTo Capi-
tão fe pode ter por maior

,
por fer menos

cubiçofo
,
porque antes quiz perder huma

náo carregada de ouro
, ( o que os Carthngi-

nenfes não levavam
, )

que quebrar a fé de
nenhum Portuguez , vindo aquelle Mouro
tão confiado nella. E tornando á noUa hif-

toria , Diogo da Silveira foipaíundo adian-

te 5 e embocou o Eílreíto de Perfia , e foi

demandar Mafcate , aonde liaviam de ficar

os Galeões : no porto achou Joaõ Fernan-
des o Taful

5
que indo diante huma náo

,

que lhe dilTe que trazia cartas , e pcdindor
Jho o achou falfo

,
pelo que a reprezou até

cJiegar o Capitão mór que a julgou por per-

dida , e fe vendeo naquelle porto , e mon-
taria tudo o que tinha fete mii cruzados. O

Ca-
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Capitão deixou os galeões em Mafcate , e

clle íe paíTou aos navios de remo , e nelles

foi a Ormuz , onde invernou. Aqui o deixa-

remos até tornar a eile.

C A P I T U L O VI.

Das coufas
,
que ejle anno aconteceram cm

Maluco : e do grande aperto em que a
bainha paz aos da fortaleza : e de corno

lhe entregaram por partido feu filho El-

Rey Ayalo : e de como fe pajjbu pêra Ti-

dore 5 e Vicente da Vonfeca alevantou por

Rey feu irmão Tabarija.

Continuando com as coufas de Maluco
,

por nos cabarem neíle tempo : Depois
da morre de Gonçalo Pereira , e íucceder em
feu lugar Vicente da Fonfeca

,
(com.o atrás

temos dito
5 ) vendo a Rainha quão mal lhe

fuccedêra aquelle negocio , e que todavia leu

filho ficava na fortaleza retendo como dan-

tes , cuidando que pelo avorrecimento que
todos tinham a Gonçalo Pereira , e pela lar-

gueza que com elle tinha ufado Vicente da
Fonfeca em lhes largar o commercio do
cravo , lhe concederiam feu filho

,
grangean-

do pêra iíTo a todos os cafados , mandou
em fegredo peitas a Vicente da Fonfeca pê-

ra que lhe déffe feu filho. Vicente da Fonfe-

ca receando de bolir naquslle negocio , def-

en-
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enganou a Rainha ,
que lhe cortariam a ca-

beça íe tal fizeíTe , fem o Governador da ín-

dia o mandar. Vendo a Rainha que nao po-

dia haver o filho ás mãos , nem por peitas

,

nem por rogos , determinou de o haver por

força
;
pêra o que convocou ajuda de todos

os Reys vizinhos pêra contra os Portugue-

zes, e mandou recolher todos os mantimen-

tos
5
pêra que não foílem á fortaleza , nem

por mar , nem por terra : com o que come-

çaram os noflbs a fentir grande falta de tu-

do. E aíH chegou a couia a tanto eftremo ,

tque aííentáram pedirem pazes á Rainha , e

concedcrem-lhe feu filho
,
que era o que ci-

la pertendia
,
porque iíFo era menos mal que

perder-fe a fortaleza. E aíTi lhe mandaram
fallar por algumas vezes , e feu filho lho

mandou pedir por termos . que veio a con-

ceder pazes com todas as condições que os

noíTos quizeram , com lhe entregarem feu fi-

lho 5 com o que ella ficou tão apaziguada

,

e quieta
,
que tornou logo a povoar a Cida-

de , e a correrem os mantimentos em abaf-

tanca , e os noíTos a fahirem fora das necef-

•fidades em que eftavam. ElRey como eíteve

em poder da Rainha , logo ella lhe entre-

gou a governança do Rcyno , em cujo prin-

cípio elle começou a moílrar feveridadc , e

afpereza com os principaes , e a defcubrir

mocidades ,
que até então não pode ^ com o

que
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que fe tornoa a fazer tão avorrecido a to-

dos
,
que lá o tomaram antes prezo como

eílava. Elles defgoftos nunca pode temperar

fua mãi
,
porque o moço não tinha nature-

za pêra iílb. Eílando as coufas entre os Ter-
natezes alli arruinadas , fuccedeo irem liuns

três homens Portuguezes de baixa forte á po-

voação dos Ternatezes , ou a roubar , ou a

fazer força a algumas mulheres (no que ef-

ta gente bnixa he mui defcomedida
,

pela

pouca difciplina queneftas partes lia.) A if-

to acudiram alguns Mouros , e dando nel-

les os mataram. Sabido eíle cafo por Vicen-

te da Fonfeca , mandou tirar grandes inqui-

rições daquellas mortes; e como ElRey ef-

tava odiolo a todos , foram certos Ternate-

zes principaes á fortaleza , e em fegredo fi-

zeram crer ao Capitão
,
que ElRey manda-

ra matar aquelles homens , ajuntando a if-

to outras culpas , e mexericos , com que o
indignaram contra ElRey , tratando logo de

o haver ás mãos pêra o caftigar. Ifto não

pode fer era tanto {Qgvcdo
,
que elle não fof-

le avifado , e como ficara efcaldado da pri-

zão , nunca mais auiz converfar á noíTa for-

taleza , andando mui precatado , e receofo

do Capitão; porque como no peito malicio-

fo he muito natural imaginar em todo o ou-

tro algum engano com.o elle faria , aíli eíle

nunca mais fe quiz fiar do Capitão. E ven-

do
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do elle que o não podia haver ás mãos , co-

meçou-fe a declarar , e a lhe fazer guerra

,

porque bem enrcndeo que eílava tão mal
quiílo

,
que o não haviam de ajudar os feus.

E armando algumas embarcações , lhe man-
dou dar em algumas povoações , em que fi-

zeram bem de dam no , e cativaram muitas

peííoas , e o mefmo fez o Capitão em peí-

foa 5 fahindo da fortaleza a dar-lhe alguns af-

faltos na fua Cidade , com que o inquietou

muito. E como elle cftava odiofo a todos
,

vendo-os retirar, e não ó ajudarem , recean-

do-fe que hum dia deílem nelle , e o entre-

gaíTem ao Capitão , não fe havendo por fe-

guro naquella Ilha
,
paíTou-fe a Tidore , on-

de aquelíe Rey o recolheo contra o contra-

to das pazes. Sabido iílo por Vicente da Fon-
feca , mandou logo chamar os Governado-
res de Ternate , e hum irm.ão do Rey fu-

gido mais moço , chamado Tabarija , e o
alevantou por Rey de Maluco , com as ce-

remonias entre elles acoítumadas. Difto fe ef-

candalizáram alguns dos naturaes , e outros

folgaram. Entre os Portuguezes não falta-

vam também defgoíios , porque viam que Vi-

cente da Fonfeca fora injuílamente eleito por

Capitão 5 tendo culpas, eeílando prezo por

crimes : e mais haviam que elle fora o prin-

cipal induzidor da morte de Gonfalo Perei-

ra, e elle andava também tão pejado, que
co-
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como homem que lhe remordia a confcien-

cia , nao fe quietava , nem largava as armas

da máo temcndo-fe de todos , vivendo trií^

te 5 c malenconizado , defejando de fe ver

fora daquella obrigação. ElRey Tabarija tra-

tou de proceder no governo mais lliavemen-

te que o irmíio , correndo em amizade com
os Portuguezes , coufa que o irmão muito
fcntio : que como foi fempre inimigo dos

Portuguezes , tratou de homiziar EiB.ey de

Tidorc , e os mais vizinhos com, elles, eaf-

íi teceo eílas coufas
,
que começou EiRey de

Tidore a fe declarar por inimigo , lançan-

do máo de achaques bem pequenos. Nefre

efíado eílavam as coufas de Maluco
,
quan-

do chegou áquclla fortaleza Triílão deTaí-
de, como adiante diremos.

CAPITULO VII.

De como ElB^ey Z). João defpedio ejie anno

de trinta e três três Armadas pêra a
Índia , d.uas em Março , e huma em Ou-
tubro de dez caravelas , de que veio por
Capitão D, Pedro de Cajiello branco : e

do que aconteceo a Diogo da Silveira
,
que

invernou em Ormuz.

ERa tamanho o cuidado que EIRcy Dom
João tinha de prover nas coufas da ín-

dia
,
que tendo novas pela Armada que ef-

te
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te Setembro de mil e quinhentos e trinta e

dous chegou ao Reyno , de como Nuno da

Cunha ficava fobre Dio , Icm íaber ainda o
que lhe tinha ílicccdido , mandou negociar

fete náos pêra lhe mandar eíle anno de trin-

ta e três , t]ue repartio em três Capitanias.

Da primeira
,
que partio cm Março , era Ca-

pitão mor D. João Pereira, pai de D. Mar-
tinho Pereira

,
que em tempo d-ElReyDom

Sebaíiião governou o Reyno , a quem EI-

Rey defpachou com a Capitania de Goa , e

foi embarcado na náoFIor de la mar; e os

Capitães da ília companhia eram Vaíco de

Paiva na náo Santa Barbara , Diogo Bran-

dão na náo Santa Clara , e D. Francifco de

Noronha na náo S. João. E logo na entra-

da de Abril deram á vela as outras três náos ,

de que era Capitão mór D. Gonçalo Couti-

nho
5
que também hia defpachado com a Ca-

pitania de Goa; e os mais Capitães de fua

companhia eram Sim.ao da Veiga , e Nuno
Furtado. Neílas náos mandou EÍRey hum
Alvará ao Governador Nuno da Cunha , fei-

to em Évora por Pêro de Alcáçova Secre-

tario , em que m.andava a todos os Capitães

das fortalezas da Índia
,
que acudiíTem com

as menagens delias aos Governadores , e IhQ

obedecejfTem como á fua própria peíToa : por

onde parece
,
que até entáo eram todos izen-

los dos Governadores da índia , e não cc-

nhe*
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nheciam outro fuperior ienao o Rey , em
cujas ir.aos davam as menagens de fuás for-

talezas. Depois dcftas Armadas partidas , che-

garam as náos da companhia do Doutor Pê-

ro Vaz de Amaral , por quem ElRey teve

novas do ruim fucceffo da jornada de Nu-
no da Cunha em. Dio j e como eílava aíTen-

tado , que pêra fegurança da índia era ne-

ceíTiirio fazer-fe fortaleza naquella Ilha , fe

determinou de mandar mais poder : e logo
mandou tom.ar caravelas por Villa de Con-
de , cporVianna, c ajuntando dez , as man-
dou negociar com muita brevidade , e fazer

por todo o Reyno dous mil homens pêra

mandar nellas ; e por Capitão mor defta Ar-

mada clegeo D. Pedro de Cailello branco

,

a que deo quatro annos da Capitania de Or-
muz. Efca Armada deo á vela entrada de No-
vembro : os mais Capitães eram Nicoláoju-
zarte , Balthazar Gonçalves , António Lobo ,

Lionel de Lima , Heitor de Soufa , Francif-

co Pereira , Gonçalo Fernandes
, João de

Soufa , e Francifco Leme. Todas eftas ca-

ravelas eram Latinas , fomente D. Pedro hia

no galeão Salvador
,

que era huma formo-
fa peça , e todas hiam ordenadas pêra fica-

rem na índia ; e de fua viagem adiante da-

remos razão. E continuando com as duas

Armadas que partiram primeiro , tiveram am-
bas tão boa viagem

,
que foram em Setem-

bro
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bro tomar a barra de Goa : fomente a náo

,

de que era Capitão D. Francilco de Noro-
nha

,
que fe íoçobroii na paragem do Cabo

de Boa Eíperança á vifta das outras , com
hum tempo groíTo que lhe dco. Neíla com-
panhia veio D. Eftevão da Gama

,
que ef-

tava em Moçambique de invernada. O Go-
vernador folgou muito com efta Armada ,

porque determinava de metter todo o reílo

nas coufas de Cambaya ;
pelo que logo man-

dou dar aviamento ás coufas de íua embar-

cação
,
porque determinava de fe partir tan-

to que delpediíTe as náos pêra Cochim , a

que mandou dar muita preíTa , e dle efcre-

veo a ElRey o cílado em que a índia fica-

va , e metteo de polTe da Capitania de Goa
a D. João Pereira. E cm quanto o Gover-

nador fe não embarca , continuaremos com
Diogo da Silveira Capitão mor do mar,
que deixámos iiivernando em Ormuz.

Tanto que entrou Agoílo foi-fe pêra Maí-
cate 5 onde citavam os galeões , e fazendo-lhes

feus provimentos , deo á vela pcra Goa com
toda a fua Armada junta. Eindo já deman-

dar a coda de Dio , da outra banda de Por

deo-lhe huma tormenta mui grande , com
que toda a Armada fe efpalhou , correndo

cada hum como melhor pode ; e a fuíla de

Filippe Baião
,
que era velha , foi comida

dos mares fcm appareccr mais coufa alguma
dei-
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delia. Varco Pires de Sampaio

,
que foi no

feu Galeão correndo á vontade dos ventos

,

tanto que a tormenta ceflbu , houve viíia de

huma náo de Meca , a que deo caça muitas

horas , e alcançando-a , a abordou , deitando-

fe logo dentro com os léus foldados , e de-

pois de grande reííftencia da parte dos Mou-
ros a rendeo com grande damno dos inimi-

gos j e paíTando o Capitão da náo com os

mais que efcapáram no feu Galeão , metten-

do alguma gente na náo que eítava cheia de

fazenda , a levou comíigo , e foi demandar
a ponta de Dio , aonde toda a Armada fe

havia de ajuntar. E indo já perto , houve
virta de alguns navios da Armada

,
que hiam

correndo a huma náo de Meca ; e como o
tempo era groíTo

,
por fer ainda em Setem-

bro
5
prepaíTou hum dos Galeões da compa-

nhia
,
(que já fe tinha ajuntado,) pela náo

que Vaíco Pires levava tomada , e deo-lhe

huma pancada tamanha
,
que a abrio toda

,

e fe foi logo ao fundo , falvando-fe porém
os Portuguezes que nella hiam

,
que eram

íinco , ou féis. Os navios que hiam feguin-

do a náo de Meca foram apôs cila até á

barra de Surrate , onde a alcançaram , e ren-

deram , e tomando-a comíigo a levaram pê-

ra Chaul. E quaíl no mefmo tempo chegou
também o Capitão mor áquelle porto , e def-

pedio os navios groíTos pêra fe irem concer^

tar

,
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tar 5 e cilu íè embarcou na galé de Manoel
de Alboquerque , e mandou negociar os na-

vios de remo , e armou outros que alli a-

cliou , e prefazendo cópia de vinte , foi-fe

continuar na guerra de Cambaya , e le poz
na enceada , e totalmente defendeo a nave-

gação aos inimigos , com que os poz em
grandes neceílidades aíTi por lhes náo entrar

coula alguma de fóra , como por não pode-

rem levar fuás fazendas a outras partes. E
andando na paragem de Surrate , foi ter com
elle hum navio ligeiro de Cambaya, em que
hia hum pagem do Scltão Badur com hu-

ma carta pêra o Governador , e dando ra-

zão ao Capitão mór de íi , e ao que hia
,

lhe fez muitas lionras , e gazalhados , e man-
dou em fua companhia dous navios ; e che-

gando áquella Cidade , foi levado ao Gover-
nador

, que o recebeo mui bem , e vio a car-

ta de Soitáo Badur , em que lliQ pedia que

fe fofle ver com elle a Dio
,

porque cum-
pria aiTi ao ferviço d^ElRey de Portugal. O
Governador mandou agazalhar o meílagei-

ro , e pondo eíle cafo em confelho , foi af-

lèntado por todos os Fidalgos , e Capitães
,

que era neceíTario ir-fe ver com aquelle Rey
,

porque poderia fer Uiq qaizelTe dar fortale-

za em Dio pela neceílidade em que eílava,

e pelo aperto em que o tinham poílo com
a contínua guerra que lhe tinha feito. Com
Couto. Tom. I. P. iL K if-
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ifto mandou o Governador Jancar a Arma-
da ao mar

,
porque queria merter nefta jor-

nada todo o reílo de íua potencia ; e deípa-

chando as náos pêra Cochim. , efcreveo de

novo a ElRey a jornada pêra que fe ficava

fazendo preftes.

CAPITULO VIII.

Da razão porque Soltao Badur mandou pe-

dir ao Governador Nu?w da Cunha , que

fe vijje com elle : e da grande Armada
,

que fe chaynou das Viflas , com que o Go-
vernador partio pêra Dio : e do defafio

que houve entre Manoel de Macedo , e o

Rumecan j de tantos por tantos»

COm as grandes guerras
,
que noffas Ar-

madas fizeram eíles três annos paíTados

áquelle Pvcyno de Cambaya , andava Sohao
Badur tão aíTombrado

,
(porque cada dia ti-

nha prantos , e choros de léus vaíTalIos
,
que

hiam fugindo das mortes , dos damnos , e dos

incêndios que recebiam
, ) que fe não fabia

determinar. E como era máo , cruel , e ty-

ranno 5 e Deos o queria caíligar , lhe chega-

ram também novas
,
que os Reynos deChi-

tor 5 e do Mandou
, ( que elle tyrannicamen-

te tinha tomado aos vizinhos
, ) fe lhe tinham

rebelado. lílo acabou de o melanconizar de

feição
,
que perdeo o confelho

,
porque fe

via
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via cm meio de duas tallns, que o não dei-

xavam bolir comfigo : huma , a cruel guer-

ra que o Governador lhe fazia ; outra os Rey-
nos que fe lhe alevantáram , a que fe qui-

zeíTe acudir , havia de deíamiparar as coufas

de Cambaya , e arrifcar a lhe tomar o Go-
vernador Dio , de que eile eílava tão ciofo

,

fe fe defcuidaíTe dos outros Reynos , e vif-

fem que fe lhes não acudia
,
podiam-fe re-

belar os mais que tinha pêra aquella parte,

como Uzem , i^gará, Nagaor , Agimir, e

curros. E entendendo que a indeterminação

naquelle negocio podia íer de muito dam no

,

chamou a confelho Moftafá Baxá , Coge Ço-
far , Caracem , Amiinacem , e todos os mais

Capitães grandes , e com elles tratou febre

o modo que teria pêra nem perder os Rey-
nos

,
que felhes tinham, rebelado, nem def-

amparar a Ilha de Dio , em que o Gover-
nador trazia tanto os olhos ? E debatido ef-

te negocio , aíTentáram todos
,
que mandai^

fe chamar o Governador da índia , e lhe con-

cedeíTe a Cidade de Baçaim com fuás rana-

darias 5 e iurifdicçao
,
que era coufa demais

importância no rendim^ento que Dio , e que

fizeíTe com elle humas firmes pazes , e que

com cilas ficariam fcus vaíTallos resfolegan-

do , e tornariam a levantar cabeça , e ellc

poderia acudir ás outras coufas fem fobre-

íalto algum. Com eíla refoluçao defpedio o
R ii Ba-
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Badur aquelle pagem, que era hum dos do
feu leio 5 com a carta que diiTemos. O Go-
vernador depois de defpacliar as náos pêra

Cochim 5 e prover a cofta do MaJavar com
alguns navios por níio ficar deíàmparada ,

embarcou-íe entrada de Dezembro em toda

a Armada que a índia tinha , em que leva-

va de vantagem de ímco mil homens , e dan-

do á vela , foi tomar Chaul , onde fe foi ajun-

tar com elle Diogo da Silveira ; e depois de

dar defpacho a algumas coufas , deo á vela

pêra Dio , e lurgio fobre aquella barra com
duzentos navios

,
que enchiam todo aquel-

le mar , dando a mais foberba moílra , e

falva de artilheria
,
que podia fer. Soltão Ba-

dur que ellava na Cidade de Novanager
,

dalli a duas léguas , mandou logo vifitar o
Governador , e elie lhe pagou a viíita man-
dando-lhe o Secretario, ejoao deSant-Iago

por lingua , e a voltas diuo mandou tratar

com elie fobre o modo de como fe haviam

de ver. Sobre iílo correram muitos recados

de parte a parte , em que fe detiveram al-

guns dias ; e por nao fatisfazer ao Governa-

dor o modo que ElRey queria que fe ti-

veíTe nas viílas , o não quiz acceitar. Sobre

efte modo ha difFerentes opiniões ; mas a cer-

ta he
,
que queria o Governador que lhe

foíTe ElRey fallar á borda da agua , hum
da terra , e outro do mar : ElRey que não

,

fe-
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fcnao que o foíTe ver a terra na Villa dos

Rumes em fuás tendas
,
pelo que não fecón-

cluio cm coufa alguma. Neíles dias que fe

detiveram fuccedeo eíle caio. Como os nof-

fcs eílavam em tregoas , vinham os grandes

de Cambaya ver a Armada , e os Portugue- -

zes hiam a terra á Villa dos Rumes a ver

o exercito que alli eftava ,
(que era coufa for-

inofiílima de ver.) Entre eíles foi hum dia

Manoel de Macedo Capitão de Chaul
,
(que

tinha ido com o Governador pêra o acom-

panhar
,
) e andando vendo , e notando o ex-

ercito, encontrou-fe com hum Rume ,
que

fe chamava entre os Mouros o Tigre do Mun-
do

,
genro de Coge Çofar , homem façanho-

ío aiíi em corpo , como em forças
,
que era

como Guarda mòr d'EIRey , e andava fem-

pre ao longo delle. Eílecomo fe prezava de

grande Cavalleiro , e era muito foberbo , e

arrogante , em paíTando pelos Portuguezes pa-

rece que os encontrou de má feição , e foi

torcendo os bigodes por bizarrice. Tomado
Manoel de Macedo daqueile negocio , foi-

fe pêra o Galeão do Governador , e lhe con-

tou o cafo
,
pedindo-lhe licença pêra mandar

defaíiar Rumccan
,

porque convinha aíTi á

fua honra : o Governador como tinha gran-

de confiança em Manoel de Macedo , e aquel-

le negocio todo vinha a redundar em glo-

ria , e honra dos Portuguezes , concedeo-

Iho,
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lho , o que elle houve por mercê mui aíll-

nalada. Logo fez hum cartel de dezaíio ao
Tygre do Mundo em lingua Períia , e lho

mandou por João de Ssint-Iago , em que o
defafiava de peíToa a peílba , ou tantos por

tantos 5 e que o lugar foíTe entre a fortale-

za de Dio 5 e o exercito , cada hum em
fua Fufta de remo. O Tigre do Mundo ac-

ceitou o defafio de tantos por tantos , por-

que quiz nelle metter alguns Rumes feus am^i-

gos. Efte numero de quantos foram nao a-

chámos na fortaleza , e neílc negocio ha nos

homens grandes defconcordancias
j

porque

huns dizem que foram dez por dez , outros

que trinta por trinta. Em fim como quer que

foíTe , começou a haver antre os Portugue-

zes grandes alvoroços
,
porque os mais dos

Fidalgos 5 e Capitães queriam fer do numer
ro ; tnas o Governador mandou

, que foíTcm

os que primeiro fe offerecéram a Manoel de

Macedo ,
que foram Manoel Rodrigues Cou-

tinho , António de Sá oRume
, João Juzar-

te Tição 5 Gonçalo Vaz Coutinho. Eíles Fi-

dalgos fós achamos nomeados ; e porque os

foldados fe não aggravaíTem de ficarem de

fora em negocio tão honrado , efcolheo o

Governador dous , hum chamado João Ve-

lho , e outro Francifco Gonçalves das Ar-

mas
,
pelas ter fempre muito boas , e fe pre-

zar muito delias. E o dia aprazado fe vef-

tí-
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tiram todos muito rica , e loucamente , le-

vando todos collares de hombros , medalhas
,

pérolas , e eípadas ricas
, porque tudo iílo

lhes deram com muito goílo os que o ti-

nham. As arm^as que levavam eram cfpadas
,

e adagas , e rodellas. E aíli muito cuftofa-

mente ataviados íe embarcaram em huma ga-

leota rija , e forte , que pêra ifto eícolhêram
,

guarnecida com feu toldo de feda , e de for-

mofas bandeiras de cores , com charamelas
,

e outros inftrumentos de alegria , e foram
falvar o galeão do Governador, e entraram

nelle a lhes dar fua viíla. O Governador os

fahio a receber fora da tolda . abraçando a

todos mui alegre , folgando de os ver tão

gentis-homens , e acompanhando-os até o
bordo do galeão , ao defpedir lhes diíTe :

Senhores Fidalgos , e Cavalleiros , eu não
tenho que vos lembrar ^ mas fó vos lembro

,

que ides pelejar por honra de nojja nação

:

a viãoria ejid certa , và Deos comvofco.

Embarcados na galeota foram-fe pôr no pof-

to a efperar os inimigos. Na Armada havia

grandes alvoroços , e inv^ejas , e as enxarceas

dos galeões , e as gáveas eíbvam todas

cheias de gente pêra verem o defaíio , ain-

da que de longe. Os noflbs efperáram todo
aquelle dia fem os inimigos virem , e tanto

que anoiteceo recolhéram-fe pêra junto da
Armada , e cm amanhecendo tornáram-fe ao

pcf-
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poílo fem também os virem demandar , nem i]

ao outro dia que foi o terceiro. E acabado i

o dia 5 havendo-fe por defobrigados , falvá-

ram a Cidade com algumas bombardadas
,

c depois com charamelas , e trombetas , e

foram-fe recolhendo pêra a Armada , e nun-

ca fe foube a razão porque os inim.igos lhe

não fahíram ; mas foube-fe que Rumecan
Capitão geral do exercito ficara mui peza-

rofo , e fentíra muito aquella affronta , fican-

do deíla vez os Rumes mui defacreditados.

CAPITULO IX.

Da ãijferença que ha entre os Rumes , e

Turcos y e porque fe chamam Rumes : e

do que fez o Governador Nuno da Cu-
nha : e de como Diogo da Silveira

foi com huma Armada aoEftreito,

JÁ
que falíamos em Rumes

,
(porque mui-

^

to poucas peíToas fabem a difPercnça que
ha delles aos Turcos

, ) e donde vem eíle no-

me Rume , o diremos brevemente. He de

faber
, que os verdadeiros Turcos sao aquel-

les
,
que defcéram dos montes Cafpios , e fo-

ram conquiílar toda efia Natoíia , toda eíTa

Grécia , e o Grande Império de Conílantino-

poia ; e porque a prim.eira parte que povoa-

ram foi a de Natolia , fe chamou delles a

Grão Turquia
,
porque elles trouxeram já

com-
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cotr.íigo cíle nome de Turcos
,
porque def-

cêram da Provinda de Turcheftan , coino

íidianre melhor fe verá
, quando fallarmos da

origem dos Magores , c reprovamos a opi-

nião que alguns tiveram em dizerem , que
os Turcos lè chamaram aílí dos Teucros

,

que foram os Troianos ; ou porque povoa-
ram aquella parte que os Teucros poííuíram:

eíla opinião parece que tomái-am da feme-
Ihança do nome. Os Rumes são todos aqnel-

les naruraes da Província de Trácia, e da-

quelh parte de Conílantinopola
,
que íè cha-

mou Romania , daquelle privilegio que o
Papa Silvcftre concedeo ao Imperador Conf-
tantino

, ( fegundo Platina
, ) que querendo

gratificar áquelle Imperador, quando lhe lar-

gou a Cidade de Roma pêra nella aíTcntar

a Cadeira de S. Pedro , mudando-íe pêra

Conílantinopola , mandou que aquella Cida-p

de fe chamaíTe daili por diante Roma , con-

cedendo-lhe grandes privilégios , e liberda-

des. Dalli por diante fe ficou chamando to-

da aquella parte de Trácia , Romania , e feus

naturacs Romanis : e os Turcos depois cor-

rompendo-Ihe o nome , lhe chamaram Rume-
li , e nós depois Rumes. E não fó os que
fe paíTáram á lei de Mafamede , depois que
nquelle Império fe perdeo , mas ainda os de
toda Grécia

,
que ficaram na fua antiga

;

porque como os Gregos eram muitos , e an-

da-
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davam mifturados com hum mefmo trajo

,

fem fazer diíFerença o Mouro do Chriíláo

,

mandou hum daquelles Príncipes Turcos
,

que os Chriílãos trouxeíTem nas cabeças tou-

cas pretas pêra ferem conhecidos , e difFe-

renciados , e aíTi o são tanto de todos
, que

os nomeão por eíle nome Cara Rum
, que

quer dizer os Rumes da divifa preta. E aos

Judeos mandou que trouxeíTem toucas am^a-

relas , e os Mouros todas brancas. Ifto mu-
dou Soltâo Amurat filho de Soleimao , e ne-

to de Selim ; e miandou que os Chriílãos

trouxeíTem barretes pretos , e os Judeos ver-

melhos 5 e os Mouros feus turbantes bran-

cos. Eíles Rumes como procedem dos Gre-

gos , tem-fe por mais honrados que os Tur-
cos 5 e na verdade lhe são avantajados em
coílumes , limpeza , e valor; e onde quer que
chegam logo fe nomeam por Rumes á bo-

ca cheia ; e a mor aíFronta que fe lhe pode
fazer he , chamar a hum deíles Turco

,
por

haverem a todos por baixos , torpes , e deí-

primorofos. Efta he a razão defte nome de

Rume , e não a que dam alguns mal viílos

nas hiftorias
,
que dizem chamarem- fe aíTi por

procederem dos Pvomanos
,
que ficaram na-

quclle Império do Egypto depois que veio

a poder dos Sohãos.

E tornando a continuar com o Gover-

nador: Depois de fe deter na barra deDio
ai-
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alguns dias , vendo que Soltao Badur nao
queria confentir nas viftas , mandou-lhc pe-

dir por João de Sant-Iago
,
que lhe fizcíTe

mercê de Diogo de Mcfquita , e de todos

os Portuguezes que tinha cativos
, que lhe

elle negou ; e não aguardando mais , fez-fe

á vela com toda a fua Armada , fem ter mais

comprimentos , e foi tomar Chaul. Alli fe

deteve alguns dias em negociar Diogo da

Silveira
,
que havia de ir ao Eftrcito de Me-

ca ás prezas
;
porque naquelle tempo nquil-

lo era o que fuílentava a índia , e tão gran-

des Armadas como então fe faziao
,
por-

que os rendimentos das entradas eram pou-

cos. Partio Diogo da Silveira de Chaul em
Fevereiro com leis galeões , e vinte navios

de remo. Dos galeões eram Capitães , a fo-

ra elle que hia no Reys Magos , D. Roque
Tello do Çamorim grande , António de Le-
mos da Trofa em outro. Dos mais Capitães

não achámos os nomes. Os Capitães das Fuf-

tas eram quaíi todos os que levou da outra

vez ao Eftreiío
, que fempre o acompanha-

ram , e de fua viagem adiante daremos ra-

zão. Defpedida eíla Armada , o Governador
fe foi pêra Goa , onde começou a entender

nos provimentos de Malaca , e Maluco, def-

pachando D. Eílevão da Gama pêra ir en-

trar na fortaleza de Ala laca
,

por fer pri-

meiro cm tempo que feu irmão D. Paulo
,

que
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que lá eftava 5 dando-Ihe poderes deVeador
da Fazenda , e huma Provisão pêra feu ir-

mão D. Paiiioficar por Capitão mór do Mar
todo o feu tempo , até lhe tornar a caber

a Capitania que era apôs eile
,
porque eílava

o Rey de Viantana de guerra , e era necef-

fario acudir áquellas coulas
,
pêra o que deo

a D. Eftevão três galeões , de que a fóra ei-

le eram Capitães Simão Sodré , António de
Brito

,
que havia de ir a Banda , e alguns

navios ligeiros , em que hiam André Cafco
de Évora

, João Rodrigues de Soufa , ir-

mão de Martim Aííonfo de Soufa , e Dom
Francifco de Lima : neílas vazilhas iriam

quatrocentos Portuguezes. Efta Armada fe

fez á vela de quinze de Abril por diante
,

indo embarcado com D. Eítevao feu irmão

D. Chriftovão da Gama , com Provisão
, pê-

ra que fe D. Paulo feu irmão não quizeíTe

lá ficar por Capitão mór, o fer elle. Nefta

conferva foi também Vafco da Cunha na não
Santa Cruz pêra em Malaca carregar de
drogas , e de pimenta da Sunda

, (que efta-

va já feita em Malaca
,
) e ir-fe pêra Portu-

gal lá pelo boqueirão da Sunda fóra.

CA-
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CAPITULO X.

Do que aconteceo a Diogo da Silveira na

viagem do EJlreito : e de como chegou a

Goa D» Pedro de Cafiello-hranco

com as caravelas,

PArtido Diogo da Silveira de Chaul com
toda fua Armada junta , fem lhe acon-

tecer defaílre algum , foi haver vifta da coi-

ta de Arábia , e a monte de Félix fe deixou

andar com os navios poílos por paragens.

Alli lhe foram dar nas mãos algumas náos

de Cambaya , e do Achem
,
que logo foram

rendidas , e algumas de pouco porte , e de-

pois de lhe tirarem ofubíbncial, lhes deram

fogo por fe não pejarem com ellas , e ou-

tras deixaram com as fazendas
,

que leva-

ram comíigo até Mafcate , onde ficaram os

galeões : e o Capitão mór em os navios de

remo fe foi invernar a Ormuz , levando as

náos de preza
,
que fe venderam com as fa-

zendas 5 o que tudo importou perto de oi-

tenta mil pardaos
,
que fizeram as defpczas

da Armada. x\qui os deixaremos
,
porque he

razão que continuemos com D. Pedro de

Caílello-branco ,
que deixám.os partido do

Reino. Seguindo efta Armada fua viagem
ora com bonanças , ora com contralles , fo-

ram em Fevereiro tomar Moçambique , aon-

de
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de todas as caravelas fe ajuntaram , refor-

mando-fe , e aparelhando-fe de muitas cou-

fas de que tinham muita neccílidade , com os

tempos que paíTárani , tomando agua , e re-

freíco ; e de quinze de Março por diante fe

fizeram á vela pêra Goa , achando no cami-

nho muitas calmarias
,
que lhes deram tra-

balho , e os deteve até entrada de Maio
5
que

chegaram á barra de Goa , aonde furgíram.

O Governador tanto que teve novas acudio

á barra com muitos officiaes da ribeira , e

muitas barcas , em que mandou defcarregar o
galeão

5
porque era grande , e mettello pê-

ra dentro com as caravelas
,
porque as não

tomalTe fóra o inverno
,
porque cada dia ef-

peravam. E recebeo D. Pedro de Caftello-

branco com muitas honras , c o levou com-
íjgo pêra a Cidade , onde o mandou apofen-

tar mui bem , e aos Reynoes da Armada
(que aíllm chamam a todos os que vam do
Reyno o primeiro anno ) mandou o Go-
vernador pagar feus quartéis. Com eílas Ar-

madas 5 de D.João Pereira , D. Gonçalo Cou-
tinho , e efta de D. Pedro

,
que toda veio or-

denada pêra ficar na índia , ficou ella prof-

pêra de navios , e Officiaes. Efta he a razão

por que naquelles tempos havia tamanhas Ar-

madas , e porque a ribeira d'ElRey eftava

tão provida de Meílres , Pilotos , bombar-

deiros, marinheiros, calafates , e todos os

mais
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iTiais Officiaes de que fempre havia perto de

mil homens deíles , e mantimentos. Que por

regimento que havia , nao podiam ícr paC-

fados em algum tempo a titulo de Toldados ,

nem fcrvirem em outra coufa , íènao nas

Armadas , em que eíles Governadores tinham

tal ordem
,

que todas as náos , e galeões

d'ElRey ( que eram de vantagem de vinte

e fuico ) tinham Capitães nomeados ,
que

venciam ordenados todo o anno
,
quer íi-

zeílem viagem
,

quer nao : e o mefmo o

Meftre , Piloto , Bombardeiros , e mais Of-

ficiaes ordenados a cada navio ,
que eram

obrigados a terem feus aparelhos leftes , e

preparados de feição
,
que fe em dous dias

quizeíTem guarnecer todos os galeões , o po-

diam fazer fem. embaraço ,
porque cada Mef-

tre com os marinheiros de fua obrigação a-

cudiam ao feu galeão , fem ter cuidado de

outra coufa , e aílim era ElRey muito bem
fervido , e os feus galeões reformados , con-

certados 5 e vigiados , e duravam muitos an-

nos : E com a índia nao render mais que a

metade do que depois rendeo , havia dinhei-

ro pêra ifto , e pêra fe pagarem quatro mil

foldados a quatro quartéis cada anno , e pê-

ra fe fazerem náos
,
galés

,
galeões quafi to-

dos os annos novos ; e mais não havia tan-

to Véador, e Superintendente da Fazenda,

como ha hoje pelas fortalezas, que os Go-
ver-
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vernadoies , e Vifo-Reys ordenam pêra a-

proveitar a Fazenda d^EiRey
, que nunca

foi táo deraproveitada como em feii poder.

E naquelle tempo lerviam os OfHciaes íeus

cargos livremente , íem as vexações que hoje
tem os Feitores , aílím dos Capitães , como
dos Veadores da Fazenda

,
que muitas ve-

zes não são nem de tanto ílingue , nem de
tanto m.erecimento. E neíle tempo em que
as coufas corriam via ordinária , havia tu-

do de fobejo ; mas depois veio ifto a def-

cahir tanto
,

que com render a índia duas
vezes mais que naquelle tempo , chegou a

ribeira d'ElRey a não ter mais que íinco
,

ou féis Officiaes Portuguezes , e a fe irem os

galeões ao fundo com agua furtos no por-

to
,
por não terem quem lhes déíTe á bom-

ba , nem quem os vigiaííe ; e efcaçamente

fe poderem fazer duas Armadas de navios

de remo pêra o Malavar , e pêra o Norte
muito m^al providas , com mil e duzentos

homens que podem andar nelias , pagos a

hum quartel cada anno ; e com illo aconte-

cer , deixar-fe de prover Maluco por falta

de hum galeão
,
pelo não haver na ribeira.

A razão deílas coufas não foi de alguma mu-
dança dos Ceos , nem da terra

, porque os

elementos fempre foram huns , aterra, eos
campos aílim mefm.o acodem com feus frui-

tos a fua fezão como dantes : por onde a

mu-
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mudança deve fer a dos Jiomcns , das leis

,

e dos coílumes tão diíFerenrcs em tudo da-

quelles com que a índia íc ganhou
;
porque

diz Séneca
,
que os Eílados lie neceíTario fui-

tentarem-íe com as mefmas artes com que
íe ganharam : Logo parece que tanto que nel-

las houver mudanças , eftarão a rifco de fe

perderem. A índia ganhou-fe com peitos def-

intereíTados , e com o intento no íerviço de
Deos , e d'ElRcy , com deíejos de honra,

e fama , com fe eílimarem os h.omens , com
os Capitães nao terem outros arreios , nem
tapeçarias mais que muitos Toldados em luas

caías com poucos Defembargadores , e Ou-
vidores : o que depois \"eio a fer tao diíFe-

Tente
,
que já hoje ha poucos que pertendam

fama , fenao renda. Trocáram-íe os ardis da
guerra em ardis de fazenda , e recolher os

iòidados tem-fe já por doudicc , e por iíTo

andam muitos pelas portas dos Mofteiros.

Coftumava a dizer D. António de Noronha
,

fendo Viío-Rey da índia : Cue ella nao du-

raria mais
5

que em quanto nella houvejji

doudos. E perguntando-Ihc que doudos ha-

viam de fer, refpondeo : Oí^e Fidalgos que

fahiam ricos de fuás fortalezas , e tudo o

que delias traziam , tornavam a defpender

no ferviço ã^ElKey ; e praza a Deos que nao
venha a fer verdadeira fua opinião

,
porque

hoje aílim fe fecham os Capitães com feu di-

Cauto. Tom. L P. //. S x\ hei-



274 ÁSIA DE Diogo de Couto
nheiro

,
que não ha poder entrar com elles

mais que a morte
,
que parece que de pro-

poíito os efpreita
,
porque em os vendo ri-

cos 3 e proíperos , vem huma dor de cabe-

ça 5 e acabam-fc todos os feus caíicllos de
vento. E peJo decurfo da hiíloria apontare-

mos 'empo , em que nenhum Capitão Jogrou

o que acquirio pelos meios que elles fa-

bem. Deixem.os eíla matéria que he perigo-

ía 5 e continuemos com noíTa hiíloria.

CAPITULO XI.

Do que aconteceo a D. EJlevao da Gama
ãté chegar a Malaca : e de como Lac A7-
viejta Capitão d^ElRey de Viantana foi

dar vijia a Malaca , e Z). Paulo da Ga-
ma lhe fahio , e da cruel batalha que ti-

'veram , em que D. Paulo foi morto , e

desbaratado,

PArtido de Goa D. Eílevao da Gama ,

como atrás diíTemos , tendo fcmpre boa

viagem , foi a Malaca entrada de Junho ,

fendo muito bem recebido de feu irmão D.
Paulo ,

que o tinha por morto , e logo lhe

entregou a fortaleza , fem os inconvenien-

tes , e embargos
,
que hoje tem os Capitães,

e mais Officiaes , porque naquelle tempo to-

do o Capitão a todo tempo que chegava á

índia 5 fendo primeiro em tempo que o ou-

tro
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tro que já cílava na fortaleza o podia ir

tirar , o que depois ElRey revogou com
hum Alvará , cm que mandava

,
que tanto

que hum Capitão eíliveíTe de poíTe o não
folie tirar outro vindo do Reyno

, poftoque

foííc primeiro em tempo , o que fez por evi-

tar muitos inconvenientes. E havendo perto

de quinze dias que D. Eilevao era chegado,

fuccedeo a dcíliílrada miorte de feu irmão
D.Paulo da Gama

,
que foi por cila manei-

ra. O Ilev de Bintão
,
que Pêro Mafcare-

nlias desbaratou , e deftruio
, ( como atrás

temos dito
, ) paíTou-fe pêra a terra firme de

Malaca , e fundou naquella ponta da terra

,

a que chamam Viantana , huma formofa Ci-

dade ; e como eftava efcandalizado dosPor-
tuguczes , bufcava todos os modos , e ardis

pêra le latisfazer delles , lançando Armadas
por aquellcs Eílreitos de Sincapura , e Sa-

bão
,
por onde corriam todos os mantimen-

tos , drogas , e fazendas de todas as fortes
,

defde as partes da China até Malaca pêra

aquelia fortaleza , impedindo-lhes a paíTa-

gem , e recolhendo eiu leu porto todos os

navios que as levavam: , com que o engrarí-

deceo muito , favorecendo aos mercadores
affim em feus direitos , como cm fuás comi-

pras , e vendas : o que tudo foi em damno
da fortaleza de Malaca

,
que começou a Cqu.-

úr aquelia mudança em fuás entradas , e a

o 11 pa-
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padecer falta de todas ascoufl^s: com o cjue

acjuelle Rey andava tao foberbo
,
que qua-

íi íe tinha feito Senhor do mar , trazendo

de coniinuo fuás Armadas nelle , com que fa-

zia guerra1 a Malaca. E porque todas foram
como coíTairo , e muito miúdas, as nao qui-

zemos particularizar em feus lugares
,
por

nao enchermos cila noíTa hiíloria com cou-

fas pequenas , tendo tantas , e tao grandes

pêra cfcrever. E como eíle inimigo i'e tinha

ji feito poderofo , e andava favorecido da
fortuna

,
quiz feílejar o novo Capitão de Ma-

laca com ver fe por ardil podia acolher al-

guns navios ás mãos : pêra o que deipedio

Lac Ximena feu Capitão geral com hum.a

Armada de fetenta velas, muito bem pctre-

chadas , com. que fe foi lançar detrás da Ilha

a que os noíTos chamam das Náos , mas os

naturaes Pongor
,

que eftá duas léguas de
Malaca, e dalli defpedio oito, ou dez lan-

charas
,

pêra que correílem até á vifta da
fortaleza

,
pêra verem íe lhe fahiam algu-

mas embarcações , como fempre faziam , e

que lhe foíTem fugindo até á Ilha onde el-

le ficava efcondido , o que tudo fuccedeo co-

mo elle imaginou; porque chegando os na-

vios á viíla de Malaca andárami fezendo al-

gumas fobrançarias. D. Eílevão da Gama a-

cudio ao cais , e com áXq D. Paulo feu ir-

mão , e mandaram com muita preíía nego-

ciar
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ciar alguns bantins , e trcs batéis das náos

,

metrcndo-lhcs falcões , e muirns munições
,

e D. Paulo da Gama fe embarcou em hum
barél , e nos outros hiam André Cafco , e

Simão Sodré ; e nas mais embarcações
,
que

feriam perto de quinze , hiam João Rodri-

gues de Soufa , Balrhazar Leite , Juzarte Frei-

re , e outros Cavalleiros honrados ; e toman-

do o remo , foram demandar os navios dos

inimigos
,

que foram manquejando , e fu-

gindo pêra a cilada. D. Paulo da Gama os

foi feguindo até dar neila ; e fendo pegado

com a Ilha , lhe fahio Lac Ximena com gran-

des gritas , e alaridos. D. Paulo vendo a

grande cópia dos navios , cntendeo o ardil

dos inimigos ; e porto que vio que alguns

de fua companhia fem curarem de pontos de

cortezia fe foram recolhendo, não fez cou-

fa alguma abalo em feu coração
,
porque

era Fidalgo orgulhofo , e muito Cavalieiro.

João Rodrigues de Soufa , André Calco
,

Simão Sodré
, Juzarte Freire , Bakhazar Lei-

te , como eram homens de opinião , e que

não haviam de largar o feu Capitão mor por

todos os perigos da vida, chegárara-fe ael-

le pêra faberem o que determinava , fendo

o primor de todos tal, qu€ nenhum quiz fer

o primeiro que perguntaiTe o que fariam
,

pondo-fe todos em armas , negociando os

feus navios
,

porque, os dos inimigos já fe

hiam
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Jiiam che/rando. D. Paulo da Gama

,
que era

todo cheio de opiniáo , eílava apoíbdo a mor-
rer antes que fuí^ir, e vendo que os da íuã

companhia le f -i/iam preltes , e preparavam
pêra a peleja , encadeou-fe com todos

,
por-

que os inimigos os náo rompeíTem , e divi-

diíTem. Alguns homens velhos de Malaca
dizem

, que vendo D. Paulo a grande Ar-
mada dos inimigos , bem. entencleo que fe

havia de perder , e quando vio chegar a el-

]e os outros Capitães 5 e lhe não diziam cou-

fã alguma, começara a cantar aílan em tom
baixo aqueila cantiga velha

,
que diz : Oli-

va/ , olival vsrde ^ azeitona preta : quem te

colhefje ; o que diOTera por ver le algum lhe

dizia
,
que nao era fiío efperar os inimigos

,

e que íe recoIheíTem. Mas como nenhum
quiz fer primeiro, (ou pêra melhor dizer,

tinha Deos aili ordenado o hm de D. Pau-

lo , e de outros ,) dando-llie a defconíiança
,

vendo que todos lecalavao, diííe : Avante,
avante , e foi remando pêra os inimigos. Co-
ino quer quefofTe, elles íe inveftíram , dan-

do-fe primeiro fua faiva de artilhcria, met*

tendo-lhcs os noíTos alguns navios no fun-

do das primeiras falcoadas , e aílim fe co-»

iiieçou antre todos huma muito cruel , e ar-

rlícada brisía , fervindo-os os noíTos com
iTiuitas paneilas de pólvora, e lanças de fo^:

o, com que queimaram muitas das lancha-

.rr-: ras.
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ras. Da parte dos inimigos choviam nuvens

de féttas hcrvadas
,
que encravaram os mais

dos noíTos , e mataram muitos, D. Paulo
,

Joáo Rodrigues de Souíli , Simão Sodré fi-

zeram eíle dia eípantofas cavallerias , e o

rneímo todos os m.ais
,
porque pelejavam em

defensão da vida , obrando todos coufas não

elneradas de homens , fenao de leões bravos.

E por não particularizarmos golpes, a crue-

za foi tamanha
,
que quando a noite os a-

partou
5 já dos noíTos eram mortos feíTen-

ia 5 e todos os mais feridos mortalmente.

D. Paulo da Gama fez efte dia o oíticio de

bom Capitão 5 e de muito valerofo foldado ,

recebendo muitas feridas , e em quanto as

forças lhe deram lugar , íempre o acharam

diante obrando coufas dignas defeu fangue-

Mas fciltando-lhe elle pelas m.uitas , e mor-
taes feridas que tinha , cahio entre os ban-

cos do feu batél. João Rodrigues de Sou-

fa 5 e André Cafco depois de fazerem gran-

de eílrago nos inimigos cahíram morros de

cruéis frechadas. Vindo a noite ficaram os

inimigos em tal eílado
,

que não [>udéram

levar os noíTos batéis que andavam anhotos,

e íe recolheram com a mor parte da gente

morta , e Lac Ximena ferido mortaln^ente

,

ficando-lhe amor parte de fuás emb rcaçocs

mettida^ no fundo , e deílrocadas. Alguns

dos noífos
;
que íicáram vivos ^ ainda que mal

fc-
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feridos . vendo- fe Jivres dos inimigos

,
(que

os deixaram cm eílado
,
que qiKieiquer dous

bantis os puderam levar a todos
, ) dando

á vela chegaram a Ivialaca , aonde logo fe

íbube a defaventura. D. Eílevao acudio ao

cais , e defembarcou feu irmão
, que hia já

na derradeira , e achou os batéis , e banris

alaílrados de corpos mortos , coufa que mui-

to o cortou. E com hum animo muito fe-

guro mandou dar a todos fcpukura ; e a feu

irmão mandou curar com muita diligencia ,

e os mais feridos : huns foram recolhidos no

hoípital , e outros pelas cafas dos caiados

,

aonde fe curaram , e deíles morreram mui-

tos. A João Rodrigues de Soufi negou-le-

]he a íepultura em íagrado
,
porque diziam

que tivera humas paixões com hum Prega-

dor , c que lhe dera liuma bofetada. As pef-

foas principaes que aqui morreram foram o
mefmo João Rodrigues de Soufa , André
Caíco , Aíiguel Freire homem Fidalgo , San-

cho Sanclies filho do Commendador de Ca-
latrava , que era cafado em Elvas com hu-

ma mulher do appellido dos Gamas , Bernar-

do Qj-ieimado
, Jorge Fernandes Borges ,

Luiz Alvares , e outros. D. Paulo como hia

ferido mortaJ mente durou poucos dias , fa-

lecendo depois de ter feito todos os aítos

de ChriiHo. Deixou em feu teílamento a íèu

irmão D. Eílevao da Gama por feu herdei-

ro,
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ro , e teflnmenteiro , e nomeou nellc dons

annos
,
que lhe ficaram por forvir da lua for-

t:ileza
, que depois ElRcy lhe confirmou no

mefmo tempo , íbrvindo íinco a eito. Sentio

D. Ellc/ão muito a morte de íèu irmíio
,
por-

que o amava muito , e fez-Uie o officio fu-

neral com o mor apparato que pode fer
,

promettendo-lhe em leu coração huma m,ui-

to grande vingança de fua morte, como lo-

go tomou. Foi eíta batalha tao famofa
, ( c

aííim eílá hoje tão frefca na memoria dos

Malayos
,
pelo grande dam no que nella re-

ceberam
, ) que íe tem em cantigas

,
que el-

les muitas vezes cantam com grandes fenti-

mentos. E porque começam logo em lou-

vor de D. Paulo , nos pareceo bem pôr aqui

os primeiros verlbs
,

porque o teílcmunho

dos inimigos he de mais fé que todos , e eí-

tes o são do valor deíle Fidalgo. Começa
a cantiga em Malayo aííim :

Capitão Z). Vãulo
,

Baparam de Fungor ^

Anga dia malu
,

Sita pa tau dor,

Qiie quer dizer : Capitão D. Paulo pelejou em
Pungor , e antes quiz morrer

,
que recuar

hum palmo. Os oílos de João Rodrigues de
Soufa mandou depois feu irmão Martim Af-
fonfo de Soufa , fendo Governador da ín-

dia, levar pêra Goa , e os foram defentcr-

rar
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rar do campo dos Jaós onde cflavam, com
grande acompanhamento , e vaidade do Aíun-
do. E porque havia muitos annos que acon-

tecera o cafo , e depois fe enterraram naquel-

le lugar m.uitosjaos, e a cova de João Ro-
drigues tinha já perdido o fmal , e cavaram
onde lhes pareceo , e os oílbs que acharam
foram levados com grande pompa : indo Ruy
Vaz Pereira

,
que então era Capitão , acom-

panhando-os , e vendo aquclla pompa , e

que os Clérigos hiam cantando aqucUes Re-
fponfos coftumados , diíle alto : Cantai 'vós

embora quanto quizerdes , Padres meus
,
que

ahi levais vós os ojjos de hur,i valente Jao.
Bafta

,
quacfquer que foram , fe em.barcáram

pêra Goa , onde foram recebidos com a mór
pompa, eapparato funeral que pode fer, e

depoíitados na Capella mór da Sé Matriz na

parede da parte do Evangelho , aonde ef-

tam com huma formofiílima pedra de már-

more mui bem lavrada, e com fuás armas,

e letreiro , e em íima outra pedra mais pe-

quena
,
que tem hum letreiro , em que diz

,

que o Summo Pontífice concede grandes per-

does a toda a pcílcja que rezar hum Pater

TiOiler , e huma Ave Maria pela alma de

João Rodrigues de Soufa. E foi a vaidade

do Governador tamanha
,
que poz os oífos

do irmão afiima da fepulrura do Viíb-Rey

D. Garciu ác Noroniia , Fidalgo tão velho

,

e
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e tao honrado ,
que eílá lançado 110 chão

da mefiTia Cape Ha , e quafi aos pés dejoáo

Rodrigues de Souía.

CAPITULO XII.

De como D, EJlevao da Gama foi co72tra o
' Rey de Víantana , e lhe dejlruio a Cida-

de de todo : e dos proveitos que ElRey

tem das Ilhas de Banda , e da qua-

lidade de feus frutos,

Oílo que eilas coufas aconteceram em
Outubro que vem

,
por nos nao iahir-

mos de Malaca
,
quizemos aqui concluir com

ellas
,
por nao pejarmos o verão em que en-

tramos
,
porque temos muitas coufas que eí-

crever. E arfim continuaremos com D. Ef-

teváo da Gama
,

que nao querendo deixar

paííar a paixão da morte do irmão , nem que

lhe arrefeceíTem os delejos de fua íatisfaçao ,

ordenou logo em frefco tomar delia muito

baílante vingança
,
pêra o que fe fez pref-

tcs pêra ir em peflba contra aquelle Rey
,

e deitalío fora daquelle porto. E fazendo

alardo da gente que havia pêra levar , achou

perto de quinhenros Portuguezes , e duzen-

tos homens da terra. E entrando Outubro fe

embarcou levando íinco náos , de que eram
Capitães 5 a fora elle , Vafco da Cunha , An-
tónio de Brito, D. Chriílovao da Gama , e

D,
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D. Francifco de Lima. Levou mais doze

fuftas , de que eram Capitães Balthazar Lei-

te
,
Juzarte Freire , Tliomé Rnpoío , Fernão

Gomes Cabreira , Diogo da Cunha , Álva-

ro Carvalho , Lourenço de Abreu , Gafpar

Soares Pimentel , António Ferraz , Manoel
Pinto , Manoel Mendes , Francifco Mendes

,

e Diogo Vaz Feitor da Armada. Hiam tam-

bém alguns bantis , em que lua a gentQ da

terra. E paíTando com toda eíla frota o Ef-

treito da Sincapura
, ( que alguns tem pela

Zaba de Ptholomeo
, ) que he huma pafía-

gem que fe faz entre as Ilhas de Bintao , e

a terra firme de Malaca, que por outro Jio-

me fe chama o Canal de Varela ; c paíTan-

do o Eílreito 5 foram furgir na boca do rio

de Jor , onde aquelle Rey rinha feito leu

poílo. Fica efte rio antes de chegarem áquel-

ía ponta derradeira da terra de Malaca
,
que

€Ílá em altura de dous gráos do Norte , a

quem os noflbs
,
que por alli primeiro nave-

garam , chamaram a ponta de Romania
,
por-

que acharam fempre por aquella paragem
humas frutas que pareciam romans pequenas.

D. Eílevão da Gama entrou no rio com. to-

da a Armada , e a outro dia fc embarcou
em alguns navios ligeiros , e foi reconhecer

a Cidade
,
que eílava pelo rio dentro hum

bom efpaço ; e chegando á vifta a notou ,

que eílava toda eftendida do longo do rio

fo-
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fobre hum tezo , hum pouco afFaflada da
agua , e a face que daquclla parte appare-

cia, era cercada dehuma formofa tranquei-

ra de maílos muito groíTos de duas faces com
feus entulhos , e três baluartes de pedra , e

terra , e mui grandes , e fortes
,
guarnecidos

de muita , e muito formofa artilheria , de que

por aquelia face fó havia de vantagem de

quatrocentas peças , e na praia em baixo ha-

via algumas tranqueiras de madeira com ar-

tilhei ia, e gente de guarnição. ElRey eftava

na Cidade com perto de oito mil homens

,

e andava-fe fortificando a mor preíía
,
por-

que em a Armada partindo de Malaca teve

logo avifo delia. D. Eílevao tanto que re-

conheceo bem o litio , e a parte em que fe

podia deíèiTibarcar, que nao havia outra fe-

não aquelia praia , nem fe podia paíTar pê-

ra a Cidade fenao por cima dos fortes
,

não lhe parecendo aquillo duvidofo a feu

animo , mandou entrar toda a Armada , e

furgio defronte da Cidade o iriais perto que

pode fer : e logo a mandou bater pelos ga-

leões com grande terror, eefpanto pordoirs^

dias contínuos : em que ordenou com os Ca-
pitães o modo da defembarcaçao

,
que fe

aíFentou foííe por eíla maneira. De toda a

gente Pcriugueza fez duas batalhas de du-

zentos e íincoenta homens cada huma : A
primeira que havia de fer a dianteira , deo

a
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a D. Francifco de Lima , e com eile Dom
Chriíiovao da Gama , Simão Scdré , c os

Capitães das fuíias que já nomcámiOs : A ou-

tra batailia tomou pêra li , ficando com ei-

le António de Brito , e Vafco da Cunha. E
porque as particularidades deíla dcfembarca-

ção 5 e commeitimento da Cidade não pu-

demos nunca achar a certeza delias , nem
alcançámos peíToas que nella íe achaíTcm , a

contaremos aííim em íbmm.a. Deíembarcá-
jam os noíTos , e acharam Lac Ximena no
campo com três mil homens pêra lhes de-

fender a dcíembarcação , e com elle tiveram

os da dianteira huma afpera batalha , em. que

houve grande damno de ambas as partes

;

mas a leu pezar , e com morte de muitos

largou a praia , Jevando-o os noíTos de ven-

cida aré os fortes debaixo, aonde alguns fe

recolheram , e os outros foram paliando pê-

ra a Cidade. Chegados os noiTos aos fortes

os commettêram com prande determinação ,

e depois de muita referta os entraram. Dom
Eíievão chegou aqui com o reílo do poder

,

e formando feus efquadroes , foi marchando
pêra, a Cidade ,.não ceílándo em todo eíle

tempo abateria aíllm domar, como da ter-

ra
, que foi a mais eípantofa coulá que fe

podia ver
,
porque tudo o que fe via , e

ouvia eram trovões , relâmpagos , fogo , e

fumo, em que a Cidade ^ e toda a Arma-
da
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da eílavam cfcondidas. D. Eftevão commct-
teo a Cidade por hiima ilharga , pelejando

de fora , e de dentro com grande valor , e

esforço , cortando-fe com machados alguns

maftos 5 abrindo caminho por onde os nof-

íòs entraram com grande damno , e ciiílo

,

porque fe perderam, muitos. Dentro tiveram

huma muito cruel batalha ; mas no fim del-

ia foram os inimigos desbaratados de todo

,

fugindo ElRey pêra o fertao. Os nofíos fi-

caram fenhores da Cidade
,
que foi metti-

da a facco , achando-fe nelia muitas , e ri-

cas fazendas
,

que foram roubadas por to-

dos francamente. D. Eftevão, entretanto que
os feus foldados fe cevavam , mandou em-
barcar a artilheria pelos marinheiros. Depois
da Cidade toda roubada , e efcalada , lhe de-

ram, fogo , em. que toda fe confumio até os

aliceces
, que foi coufa temerofa de ver ,

por fer toda de madeira , cujas labaredas pa-

recia que chegavam aos Ccos ; e a todas as

embarcações que eftavam varadas , e outras

no mar também fe lhes deo fogo de ma-
neira

,
que tudo ficou feito cinza. D. Eftevão

fe recolheo de noite á Armada
,
por não ha-

ver já que fazer , deixando bem vingada a

morte de feu irmão D. Paulo. O nutnero dos
noíTos que morreram não foubemos em cer-

to , nem de pelToa aííinalada que fe alli per-

deft!e. Foi efta huma das famofas vitorias que

os
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os Portnguczes alcançaram na índia

,
que

foi muito feftejada em Malaca , e D. Eftc-

vão recebido com triunfo , ficando aquelle

Rey deilruido de todo. D. Eíievao da Ga-
ir.a depois de ler em Malaca , entcndeo na

carga da náo Santa Cruz
,
que havia de ir

pêra o Reyno , de que era Capitão Vafco
da Cunha

,
que logo pariio o Dezembro fe-

guinte , e teve muito bca viagem , e Vafco
da Cunha foi bem recebido , e ElRey o def-

pachou com a Capitania de Chaul , e o to-

mou por Fidalgo, que até então o não era.

Também defpedio D. Efievão António de

Brito pêra ir fazer as viagens de Banda. E
porque até agora deílas Ilhas , e de feu com-
iiiercio não temos dado relação , o faremos

agora aqui o mais abbreviadamentc que pu-

dermos.

Eílas Ilhas quando foram defcubertas

por outro António de Brito nos annos de

mil c quinhentos e onze , fez elle hum con-

trato com os Regedores delias
,
(porque eram

então izentas , e governavam-íe como Re-

publica
, ) por elle m.odo

,
que dariam aos

Capitães do navio do trato que ElRey de

Portugal mandaíTe áquellas Ilhas o bar da

iioz a três cruzados de Malaca, porque em
todas áquellas partes não corria outra moe-

da fenão cruzados , e caixas
,
(que he moe-

da de cobre miúda como os noíFos rcaes

,

de



Dec. IV. Liv. VIII. Cap. XIL 285^

de que trezentos e feíTenta fazem hum cru-

zado
5
) e com condição

, que em cada fe-

te bares da noz feriam obrigados a lhe dar

hum de maíla , c por elle lhe pagariam o
que valeíTem fete de noz

,
que eram vinte

e hum , cujo preço ainda atcgora durava

,

e depois fe veio a alterar pelas defordens

dos Capirães que lá foram. Eile commercio
montava aElRey cada anno feíTenta mil cru-

zados 3 fem metter mais cabedal, que o ga-

leão
5 que fempre era o de maior porte que

havia na índia , e de ordinário carregava mil

e duzentos bares de noz , e maífa
,
porque

he droga que avoluma muito. Os proveitos

que ElRey tinha eram eíles. Toda a peíToa

que na náo d'ElRey carregaíTe os bares que

quizeíle de malTa , ou de noz , tiraria em
Malaca outros tantos pelo pezo daquella Ci-

dade
5 que eram três quintaes , duas arro-

bas , dez arráteis , e tudo o que fobejaííe

,

e crefceíTe do pezo de Banda
,
que era fete

arrobas em cada bar , foífe pêra ElRey
,
por-

que o bar de Banda he de finco quintaes
,

huma arroba , e dez arráteis : eítes provei-

tos eram muito groíTos , mas ao diante pe-

las defordens dos Governadores , e Vifo-

Reys 5 das grandes , e largas mercês que vie-

rani a fazer a parentes , e criados deíla noz

,

e maífa que vinha aElRey, ou de liberda-

des pêra não pagarem coufa alguma , veio

Couto. Tom. L P. //. T mui-
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militeis vezes ElRey a per , como lá dizem

,

as linhas defua caía, pelo que le largaram
,

como em feu lugar diremos. São eílas Ilhas

outras íinco , como as de Maluco , Lontor

,

Neira , Puloay , Pulorum , e Gunuape, e ja-

zem em quatro gráos e meio do Sul, e cor-

rem todas Norte , c Sul \ e no numero
,

grandeza
,
perpétua verdura , e em tudo o

mais fe parecem com as de Maluco , fó nos

frutos diíferera. Eílas Ilhas foram primeiro

defcubertas, e tratadas dos Jaós , Malayos
,

e Chins
,

que as de Maluco
,
porque em

principio quando foram ter a eílas Ilhas os

das de Maluco, lhe levavam lá a vender o
feu cravo , e ficavam aquellas Ilhas de Ban-
da fendo de mor commercio , e trato que

todas
5
por concorrerem nellas todas aquel-

las nações eftrangeiras
,
que aííima nomeá-

mos. Pelo que mais antigo foi o conheci-

mento da noz , e maíTa dos Perlas , e Ará-

bios
,
que do cravo

,
poílo que Plinio dá

muita razão do cravo , e nenhuma da noz
,

Q maíTa. Nem fe acha , fegundo foubemos de

muitos , e bons Médicos que á índia paíTá-

ram
,
que os Gregos tiveflem conhecimento

da noz , e maíTa
,
porque o Macer de Ga-

leno
5
que alguns cuidaram fer a maíTa , di-

zem es noíTos modernos
,
que diífere mui-

to na qualidade , c fó pela apparencia cui-

d^áram fer ella, porque os Gregos pintaram

ef-
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efte fruto vermelho. Nomea-fe a maíTa en-

tre rodas as nações do Oriente por difFeren-

tes nomes. Na íua própria terra lhe chamam
á noz

,
pala , e á maífa , buna pala. Os Daca-

nis chamam á noz
,
Japatri , e á maíla

, Jay-

fol : os Arábios lhe chamam , Geauzibanda

,

que quer dizer noz de Banda , e á maíTa . Bis-

baefe. E pofto que elles também chamam ao

coco da índia ,
geauz , todavia logo Iheac-

crefcentamj geauzi Indij
5
que quer dizer noz

da índia. E quem ler em alguns Médicos
modernos

,
principalmente no Doutor Hor-

ta (no feu Tratado que fez de rodos os íim-

ples da índia) geauzi alindi , entenda que he

grande corrupção , o que havia de nafcer de

traduccão do Arábio. Eftas arvores da noz
são do tamanho dos noíTos pereiros , alargam

mais do que fe alevantam , a folha he redon-

da , e quaíi quer parecer com as das noguei-

ras. São todas eftas arvores tão mimoías ,

que fe lhes dão hum pequeno furo no pé y

ou lhes mettem hum prego , logo fe feccam :

dão três , ou quatro novidades cada anno

,

e colhe-fe muito grande quantidade , de que

vam muitos Juncos da Jaoa carregados , com
não vir á luz a mòr parte do fruto

,
por ca-

hir facilmente antes de madurecer com as tro-

voadas. Não dão eftíls arvores flor alguma
^

porque logo fahe fruto branco , e como a-

madurece fícaamarello, e depois de maduro
T ii in-
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incha 5 e rompe a primeira cafca, que lie da
groíTura de três toílôes , e como fe abre to-

çia 5 fica apparecendo a noz por dentro
,
que

he hum bugalho cuberto todo de huma del-

gada cafca preta , rodeada da formofa mal-

fa 5 e allini como vai o fruto crefcendo , e

abrindo , o vai também fazendo eíla maíTa

a partes , de feição
,
que parece huma muito

formofa bi-osladura de ouro fobre preto. Da
çafca de fora que he groíTa , como diííemos y.

fazem conferva , ou de açúcar , ou de vina-

gre 5 e o bugalho de dentro lançam-no ao

Sol 5 com cuja quentura fe defpede a maf-

fa 5 mudado já a cor , e fica a outra cafca

do bugalho
,
que nao aproveita pêra coufa

alguma ; e o miolo de dentro
,
que he a noz ,

fello a Natureza taomimofo
,
que como lhe

toca agua logo apodrece , como também o
faz á maíla. Fazem em Banda hum óleo del-

ia
,
que depois de frio endurece, equafique

quer imitar os fabonetes de Flandres , e he

rnuito bom pêra mal de frio
,

porque he

quente , e esfregado entre as mãos untando
,

e correndo as partes aggravadas , mitiga a

dor. E nós já ufám.os delia pêra huma gotta

arretica de frio , de que ha annos fomos en-

fermos ; e pofto que nao tirou a dor de to-

do 5 abrandou-a , he quente , e fecca no ter-

ceiro gráo.

o:
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CAPITULO XIII.

Das coufas que efte anno fuccedêram em Ma--

luco , e dos Senhores daqtielle Archypéla-

go
,
que fe fizeram Chríflaos : e de como

Triftão de Taídeprendeo ElRey Tabarija
,

€ O mandou á Índia , e alevantou por Rey
Jeu irmão Aeiro : e da crueldade que ufd"

ram comfua mai por lho não querer dar.

JÁ
que eílamos defta parte , bem he que

continuemos com as coufas de Maluco.

Deixámos atrás Triftao de Taídé partido pê-

ra aquella fortaleza , onde chegou , e tomou
poííe delia , achandc-a no eílado em que o
anno paíTado a deixámos. Vicente da Fon-
feca logo fe embarcou pêra a índia , onde

O Governador o prendeo por muitas culpas

que lhe mandaram de Maluco , e ocaftigou

por ellas. Triílao de Taíde achou aquella

Ilha toda efcandaiizada , e em nenhuma ou-

tra coufa fe occupou , fenao em temperar a

Rainha , c ElRey ,
quictando-os alguma cou-

fa 5 e começando a correr alguns mantimen-

tos , e a fe concertarem as coufas
\
porque

eíle Fidalgo entrou governando branda , e
fuavemente , o que logo fe Wiq mudou

,
por-

que os máos homens, que vivem por todas

eílas fortalezas , sáo a principal eauía dos

trabalhos delias com os feus Capitães pe-

los
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los mexericos , invenções , e ardis com que

lhes vam , cuidando que os agradam , e to-

dos em prol de fuás fazendas
, que he o que

elJes pertendem contra a obrigação da alma
,

e do íèrviço do Rey. Succedeo em princi-

pio do fcu governo irem duas corocoras de

Mouros a dar em huma Cidade do Moro

,

chamada Momoya ^ cujos naruracs.eram idó-

latras , e a faqueáram , e deílruíram , eC-

capando o Scnlior delia
,
que era hum San-

gage Gentio , homem moralmente virtuofo
,

e honrado. Eftava naquelle tempo hum Por-

tuguez chamado Gonçalo Velofo em hum
lugar alli perto fazendo fuás mercancias,

Erte depois difto paflado foi ter á Cidade de

Momoya , e vio-fe com aquelle Sangage
,

que Iht^ fez grandes queixas daquelles Mou-
ros feus vizinhos

,
pedindo-lhe confelho de

como íè vingaria, e fatisfaria delles
, por-

que eftava m.uito efcandalizado. Gonçalo Ve-
lofo movendo-lhe Deos a lingua , lhe diíTe

,

<jue o remédio eftava certo , fe o elle qui-

zeíTe tomar
,
que era mandar pedir ao Ca-

pitão de Maluco pazes , e correr em ami-

zades com os Portuguezes
,
porque como

os tiveffe por amigos , nenhum Rey , nem
Senhor lhe faria affronta

,
que lha elles lo-

go náo fatisíizeíTem até aventurarem as vi-

das j e o Eftado
,
porque aíiim o mandava

O feu Rey. Mas que pêra aquillo íe fazer

me-
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melhor , e com mais goílo , era neceííario

fazer-fe Chriítão
,

porque com iiTo fegura-

va fua alma
, ( que era o que mais impor-

tava
,
) e poíTuiria íeu fenhorio em paz , e

quieíação. Com ifto lhe fallou das Cou-

fas de noíTa Fé tão altamente
,
que ficou o

Sangage pafmado : e tocando-o Deos , cahio

naquella verdade , e diíle a Gonçalo Velo-

ío ,
que lhe falia v a com.o amigo

, que lhe

-pedia quizeíle ir a Mahico com alguns ho-

jnens feus a pedir ao Capitão dcfíe ordem
como fofle baptizado. Gonçalo Velofo par-

tio com cite alvitre em companhia de alguns

homens honrados
,

que o Sangage clegeo

pêra eíla jornada
, que foram em Ternate

mui bem recebidos ; e tão fatisfeitos ficaram

das honras que lhes fizeram , e do modo dos

Portuguezes
,
que pediram a Triftão de Taí-

de os mandaíTe fazer Chriftãos , o que elie

logo ordenou, celebrando-fe aquelle auto com
muitas feílas , e alegrias , fendo Triílão de

Taíde feu Padrinho
,
que os veílio á Portu-

gueza mui bem. Depois os defpedio , man-
dando louvar ao Sangage a vontade que ti-

nha de receber a Lei da verdade, e de en-

geitar por ella as ceremonias feias , e abo-

mináveis das idolatrias , em que até então

vivera : E que a ordem de como havia de
receber o fanto Baptifmo, e como , e on-

de , elle o .havia de eleger
, porque fe faria

CO-
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como elle quizeíTe , e ordenaíTe. Cliegiram
eftes homens a Momoya, e diíleram ao feu

Sangage tudo o que era paíTado , e da re-

fpoíla que lhe o Capitão mandava , e com if-

to 'lhe diíTeram tantas coufas dos bons coí-

tumes dos Portuguezes , e dos gazalhados

,

€ honras que lhes fizeram , que o moveram
a fe embarcar Jogo pêra Ternate em algu-

.-'mas corocoras , em que levou algumas peC-

'foas principaes da Cidade. Triílfío de Taí-

•<!e lhe fez hum grande recebimento , e o
jmandou agazalhar mui bem, eentreg3ndo-o

'a hum Padre virtuofo pêra o catechizar a

elle , e a todos os feus ,. em que gaftáram al-

-guns dias ; e como eftiveram aptos , e íuf-

'ficientes pêra receberem o fanto Sacramento
'do Baptiímo , lho deram a elle , e a todos

,

-pondo nome ao Sangage , D. João. Ifto fe

:fèz com as mores feílas que Ternate podia

dar de íi. Depois de fe dcfenfadar aquelle

fenhor Chriftao alli alguns dias , em que o
Capitão o banqueteou , defpedio-fe deJIe mui-

to contente , e fe tornou pêra o feu fenho-

rio , levando comíigo hum Sacerdote
, que

fe chamava Simão Vaz
,
(que foi o que o

catechizou
, ) pêra o inftruir bem nas coufas

da Religião Chriíla. Efte bom Sacerdote vi-

.vco naquella Cidade alguns tempos com
grande exemplo , exercitando o officio da

caridade , e com grande zelo , e amor de

-o.' Deos
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Deos fez a mor parte dos moradores de Mo^
mova Chriíláos. E porque era fó , e não po-

dia com tanto
, ( por fer a gente que corria

aoBaptifmo muita, ) mandou pedir a Trif-

tao de Taíde lhe mandafle outro Sacerdote

•pcra o ajudar
,
que logo lhe mandou o Pa-

dre Francifco Alvares , e ambos em poucos

dias fizeram Chriíláos todos os moradores

daquella Cidade , e de outros lugares , der-

ribando todos os Pagodes , e purificando os

principaes ; e das caías que eram de abomJ^

nação fizeram Templos , em que o Altiííi-

mo Deos começou a fer acatado , venerado ,

e louvado. Tnftão de Taíde favoreceo tan-

to eíle Sangage novo Chriftao
,

que lhe

mandou alguns foldados Portuguezes pêra o
acompanharem , e pêra guarda de fua Ci-

dade. Eítando as couíiis neíle citado , e o Rey
Tabarija odiofo de alguns que lhe defeja-

vam de urdir a morte , como logo fizeram

,

tratando em fegredo com o Capitão , e af-

fírmando-lhe
,
que ElRey folicitava fua mor-

te , como já fizera ao Capitão Gonçalo Pe-

reira 5 e tomar aquella fortaleza , e lançar

todos os Portuguezes fora daquellas Ilhas;

e como iílo era coufa que tocava na vida,

e no perigo da fortaleza , foi-lhe muito fá-

cil de crer , e mais tendo exemplo tão frçí-

co , como na morte do outro Capitão ; e

diílimuiando o negocio o melhor que pode

,

oi>
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ordenou com alguns Portuguezes

, que trou-

xeíTem ElRey á fortaleza , como que o to-

mavam pcra com ellc por valedor, (como
muitas vezes coftumavam a fazer. ) E fen-

do chamado de alguns , como dlc eftava in-

jiocente , e não fe receava de coufa alguma
,

vindo á fortaleza foi logo prezo , e mettido

em ferros, tirando devaça do cafo em que
J:efl:emunháram os mehnos inimigos que o
accufíram : pelo que foi por fcntença jul-

gado
5
que folTe á índia livrar-fe ; e aíTim o

.embarcou na monção fcguinte. ?vlas permit-

.tio Deos per fua innocencia
,
que ondeTrif-

tão de Taíde cuidava que lhe fazia mal
,

•lhe fizeífe hum tão grande bem , como fa-

zer-fe Chriílao
,
(como em feu lugar dire-

mos
j ) porque muitas vezes permitte males

pêra delles nafcerem muito grandes bens.

Triílão de Taíde tanto que o embarcou
,

mandou bufcar outro irmão chamado Sol-

tão Aeiro baftardo , filho de outra mulher

^e caíla Jaoa ,
que feria de idade de doze

annos. Os que o foram bufcar a cafa da

mãi ( que eram Portuguezes criados do Ca-

;pi;ão) dizendo-lhe
,
que era para fer Rey :

vendo a mai o infelice eftado que os paíta-

.dos tiveram , depois que os Portuguezes en-

traram naquella Ilha
,
querendo antes feu fi-

lho feguro em eftado privado
,
que tão ar-

rifcado no de Rey. abraçando-fe com o fi-

lho
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lho o não quiz largar, dizendo grandes laí^

timas , e dando tantos gritos , como fe lho

levaram pcra o matarem. Os homens que
foram aeile negocio, em vez de fe compa-
decerem das lagrimas da triíle mai , e con-

folarem-na , fegurando-lhe a vida do filho

,

irando-íe contra ella , lho arrancaram por

força dos braços , e a ella lançaram por hu-

ma janela fora , frzendo-fe em baixo em pe-

daços , e o filho foi levado á fortaleza , e

alevantado por Rey com muitas lagrimas

fuás. Eíla deshumanidadc , e cafo brutal foi

tão avorrecido em todas aquellas Ilhas
,
que

de novo trataram conjuração contra os noí-

fos , carteando-fe todos aquelles Reys huns

com outros. E vindo ás viftas , os mais del-

les concluíram
,

que era intolerável foífrer

que homens que elles agazalháram , e deram
fortalezas em fuás terras graciofamente , vief-

fem a tanta foberba
,
poder , e arrogância

,

que difpuzeíTem , e alevantaíTem os Reys que

quizeíTem , fem os naturaes niíTo terem vo-

to , nem parecer. ElRey ficou reteúdo na

fortaleza , e com o medo de o matarem
,

eftava tão humilde como fe fora cativo do
Capitão. A mai foi enterrada pelos naturaes

muito honradamente j e certo que fe podiam
fazer da morte deíla mulher grandes excla-

mações , mas falta-nos pêra iflb o talento

,

e o eílilo y fomente diremos
,
que merece

fer
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fer mais engrandecida

, ( porque antes quiz

morrer, que ver feu filho Rey
, ) que não a

niãi daquelle cruel Nero
5
por dizer que rei-

naíTe feu filho , ainda que elle a mataíTe. As
eouías de Maluco tornaram ao peior eílado

que podiam ter
,
porque por mar , e por ter-

ra lhe começaram a faltar os mantimentos.

E aílim o deixarem.os,

CAPITULO XIV.

T>a jornada que o Turco Soletmão fez con-

tra o Xathamaz Rey de Perfia : e de

como lhe entrou por Jeus EJtados até â
Cidade de Tabris : e de como ao recolher

deram os Ferfas fohre elle , e o desbara-

taram 5 e de outras coufas,

POrque as guerras de antre o Turco , e

o Rey de Perha foram em detrimento,

e damno da Alfandega , e rendimento da

fortaleza de Ormuz , e coufas que entram

neílc noíFo Oriente , e fua Conquiíla , nos pa-

receo bem fazermos delias menção , como
faremos com o favor Divino pelo decurfo de

noílíis Décadas adiante. Pelo que fe ha de

íaber
,
que por falecimento do Grão Sofi li-

niael
,

que foi nos annos de vinte e finco

,

lhe ficaram quatro filhos , o mais velho que

lhe fuccedeo chamado Xathamaz : O fegun-

4ÍpBecramo, aquém fixcou o governo de to-

da
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da a Media , Hiberia , e Albânia : O tercei-

ro Hefcaz , a quem o pai deo Babylonia

,

AíTyria , e Mefopotamia : O quarto fiJlio foi

Oiem Mirza
,

que ficou com íènhoiio dos

Coraçones. Todos eftes irmãos foram ami-

gos 5 e muito grandes inimigos do nome
Othomano , e affeiçoados todos aos Prínci-

pes Chriíiáos. E como o Grão Sofi tinha em
fua vida feito hum.a muito honrada paz com
o Grão Turco , defejou feu filho Xathamaz
de aconíervar, porque lhe era neceíTario aí^

íim pêra o fazer a fcus Reynos ; e aííim gaf-

tou nove ^ ou dez annos em os fegurar , e

em algumas guerras com os Hyrcados , e

Ihacataes tudo fobre pontos de fua lei. Mas
como os Turcos são homens infolentes , e

indomáveis, fizeram tal vizinhança ao Xa-
tham.az, que efcandalizados os Perías rom-
peram a paz , e fizeram algumas entradas

pelas terras do Turco , em que elle recebeo

bem de damno. O Turco Soleimao fendo

deftas coufas avifado , defejou de fe fatisfa-

zer, e de fazer huma jornada de propofitc

contra Xathamaz
,
pêra de huma vez lançar

fora aquelle vizinho em que o Império Otho-
mano fempre teve tamanho , e tão importu-

no inimigo. E declarando efta fua tenção ,.

achou grande contradicçao em fua mãi , e

em fua mulher Roxolana , a quem ellc por

fua formofura eílava tão fujeito
,
que fe não

ou-
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ouíava a apartar delia. E aííim por ifto , co-

mo pelo natural ódio que eílas mulheres ti-

nham ao nomeChrííiao 5 lhe aconfclháram
,

que fizeíTe antes guerra a Ungria , ou a ou-

tro algum Rey Chriílao , e que não gaílaf-

íe o tempo , nem íeus theíouros contra ho-

mens de lua própria lei; pois tinham por ex-

periência quão infelices foram fempre as jor-

nadas
5

que íeus paíTados fizeram contra a

Períia. Só Abrahao Baxá feu grande priva-

do foi de contrario parecer, porque funda-

va por muitas razões não lhe vir bem fazer

guerra contra Chriílaos , onde havia hum Im-
perador tão bem. alFortunado , e três nações

(entre outras) tão valentes , e exercitadas ,

como eram Hefpanhoes , Italianos , e Tu-
deícos : e que era muito neceíTario pôr de

hum^a vez toda fua potencia contra aquellc

Império de Perlia
,
que lhe pertencia por di-

reito , e tirar dalli hum vizinho
,
que fe hia

fazendo poderofo ; e que depois quando o
quizeffe fazer

,
pela ventura que não poderia.

Todas eílas razoes , e outras muitas que A-
brahão Baxá lhe deo , alem de lhe parecer

convir-lhe aíTim , o principal intento feu era

defviar o Turco de fazer guerra aChriftãos,

a quem era muito aíFeiçoado , como quem
procedia delles , e defejava defviar todo o
damno á Chriftandade , e por iíTo em todaâ

as coufas dos Chriílãos elle as favorecia tan-

to.
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to, e aííim lhes era nffeiçoado ,
que efcaça-

mente o podia diílinuilar ; tanto
,
que a mãi

,

e mulher do Turco IJie chamavam Turco fin-

gido, e Chriíláo d'lIimulado. Em fim, pe-

ja authoridade que elle tinha com o Grão
Turco

,
que havia que lhe fallava fempre

verdade , e o aconfelhava como prudente

,

deixou a guerra de Ungria , e determinou de
paíTar á Aíia contra o Xathamaz. E logo co-

meçou a fazer fuás preparações , e em pou-

co tempo fe poz em campo com trezentos

mil homens , com que entrou pela Provín-

cia de Licaonia , levando comfigo por guia

a Hulamanes hum grande Capitão Perfa ,

que fe tinha paíTado pêra elle : paíTou paci-

ficamente , e íem damno por toda Mefopo-
tamia , e em íincoenta e quatro dias chegoir

á Cidade de Coy , em Arménia maior , até

onde não achou quem lho defendeíTe , do
que fe embaraçou

,
porque fempre imaginou

que o Xathamaz o efperaíTe , e lhe apiefen-

taíTe batalha ; mas elle tomando melhor pa-

recer 5 'quiz que o mefmo Turco fe desba-

rataífe por ii , e fcm riíco feu , e mettello'

bem pela Períia dentro
,
pêra da volta dar

fobre ç\le , e o desbaratar. E aílim fe reco-

Iheo pêra as montanhas , mandando defpo-

voar as Cidades , e talhar os campos
,
por-

que não tiveíTem os inimigos de que fe pro*

ver , nem em que fe cevar. O Turco foi por

fuás
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fuás jornadas contadas até á Cidade de Ts-
bris 5 aonde foi recebido dos moradores fem
contradição

5
por JhoaíTim mandar o Xatha-

maz. E náo fe detendo alli
,
paííou a Sultha-

nia
, por fer muito fértil , e abundante de

tudo. Alli fe deteve alguns mezes , havendo
que o Xathamaz defceria dos montes ao buf-

car. No tempo que aqui eíleve, lliQ fucce-

deo huma brava fortuna de neve , e frio y

que caliiohuma noite fobre o exercito
,
que

matou muitos , e efteve todo o exercito per-

dido 5 e ainda o Grão Turco fe vio cm mui-

to grande perigo, E fempre os Turcos tive-

ram pêra li, que lhes viera aquelle mal por

encantamento do Xatham.az
,

porque o ti-

nham por hum grande feiticeiro. Ao outro

dia que foi muito claro , alevantou o Tur-
co o exercito por confelho de Hulamanes ,

e foi marchando pêra Babylonia
,
por fcr fa-

lecido Berchamo irmão de Xathamaz , e fi-

cara em feu lugar Mahometes grande ami-

go do Soleimão , que efperava que lhe en-

tregalTc aqueila Cidade , o que não foi
;
por-

que chegando a ella não quiz MaJiometesre-

colhelio , antes fe poz cm ordem de fe de-

fender. Mas os naturaes receando a poten-

cia daquelle bárbaro, alevantáram-fe contra

Mahometes , e o lançaram fora da Cidade

,

e recolheram nella Soleimão com grande ma-
geílade

,
por fe dizer fer aqueila Cidade a

ma-
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maior do Mundo ; e também porque nelk

reíidia o feu Calipha , de cujas mãos tomou
a coroa > e as inlignias de Soldáo de Baby-
lonia , conforme ao antigo coílume dos Sol-

dáos paíTados. Alli foram Embaixadores de

todas as Provincias comarcans a lhe darem
obediência , e reconhecerem vaííallagem qua-

Ji todas as Cidades de AíTyria , Mefopota-
mia 5 até Bacorá na boca do rio Eufrates-

Abrahão , e Hulamanes apertaram com So*

leimao
,
que íêguiíTe a vitoria , e que foíTe

bufcar o Xathamaz , porque niflb eftava fa-

zer- fe fenhor de toda Perfia ; com o que cl-

le fahio deBabylonia na Primavera do anno
de 1536 , e foi-íe na voha de Tabris , por

fer avifado que o Xathamaz defcêra já dos

montes , e que eílava naquella Cidade, co-

mo de feiro aílim era. E fendo avifado de

como o Turco tornava a caminhar pêra Id

,

tornou-fe a recolher ás montanhas ^ e deixou

em alguns paíTos difficultofos gente de guar-

nição
,
pêra que inquietaííem os inimigos co-

mo os viííem defcuidados. Chegou o Tur-
co a Tabris , e fíibendo como alli eftivera

o Xathamaz , e que fc recolhera , ficou tao

anojado, que mandou pôr a facco a Cida-

de 5 e derribar pelo cháo todos os fepulchros
,

e ornam.entos do grande Ofembel , Ofeuca-

fan , e de íêus defcendentes que alli eílavam

,

.que eram íoberbiíhmos , e luílrofiílimos ; -jg

'Cauto. Tom, L P, iL V to-*
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tomando hum numero de cativos, tornou- fc

pêra a Província deMeibpotamia. Dcíla re-

tirada foi aviíado o Xathamaz , e ajuntando

íèíTcnta mil cavalios cícolhidos , o foi íeguin-

do com muita preíTa
, porque fe determinou

de lhe dar na retaguarda. O Turco teve lo-'

go rebate de lua ida ; e porque levava liias

gentes enfermas
,
gaitadas , e debilitadas do

caminho , deo-lhe aquillo grande cuidado

,

e aprelTado foi-fe recolher na Cidade de Ce-
ranuda. Xathamaz fabcndo a preíTct que o
inimigo levava , e que hia tanto adiante

,
que

náo era po/Iivel podello alcançar
,
pela gran-

de recovagem com que caminhava , rcco-

Iheo-fe na Cidade de Cov , aonde fe forii-

ficou muito bem. Dalli deípedio hum Capi-

tão , chamado Delamethes , com vinte mil ca-

valios ,
pêra que foffe em feu feguimento

,

e lhe déífe nas coílas. Eíle Capitão foi ca-

minhando apreílado com propofito de ir

efperar os Turcos nas raizes do monte Tau-
ro , aonde lhe feria muito fácil dar-lhes hum
grande toque ; e aílim como o traçou , aílim

Ihé fuccedeo ,
porque chegando a Bethlis ,

hum lugar daquella Província , achou em
hum valle certos efquadrôes de Turcos bem
defcuidados , e fabendo que não era fentido

efperou pela noite , e na força delia deo de

fobrefalto nelles com tamanha fúria
,
que an-

tes que fe pudeíTem revolver , lhes tomou
-o; / to-
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toda a bagagem , e matou hum grande mi-

mero dellcs , e cativou oitocentos Janizaros ,

e alguma outra gente luílrofa de forte
,
que

foi o damno tamanho
,
que de muitos an-

nos até então fe afíirma
,
que nunca os Tur-

cos o tal receberam. Com eíla vitoria fe tor-

nou o Delamethes pêra o Xathamaz
, que o

recebeo honradiílimamente , e mandou que
pêra fempre fe feílejafle aquelle dia entre os

Perfas
,
que foi a dez do mez de Outubro.

O Turco Soleimão fentio tanto em eftremo

aquelle deíâftre
,
que fem fe mais deter deo

volta pêra Conftantinopola com grande ira,

e paixão contra Abraháo Baxá por fer o prin-

cipal author daqueíla jornada. E aílim por

iílo , como por todos os Grandes
,
que anda-

vain pejados com fua muita valia, (quelha

urdiram a morte
,
) veio a tanto avorrecimen-

to do Turco
,
que o matou. O modo como

nao íe fabe
,
porque o mandou chamar á fua

camará , e aquelle dia defapparecco ,
que nem

vivo , nem morto lhe acharam mais ieu cor-

po. Era Abraháo Baxá Albanez , de hum
lugar chamado Ponga , de pais Chriftãos , *e

em moço foi cativo , e v^endido a Efcander

Baxá, grande privado do Turco Bajazeto,

e depois por degráos lhe veio a Fortuna a

dar tudo o que podia na cafa do Turco ,
por-

que chegou a fcrVizir, que he como Grão
Condeílabre j e o principal do Reyno.

V ii DE-



DÉCADA (QUARTA.
LIVRO IX.

Da Hiftoria da índia.

CAPITULO I.

De como Martim Affonfo de Soufa partio dó

Reyno por Capitão niór das 7mos , e dj

mar da índia \ e de como o Governador
Nuno da Cunha fe fez prefies pêra ir ao

Norte: e dos recados que fepajfãram en-

tre os Reys dos Magores , e o de Cam-
baya,

Epois que EIRey dcfpedio a Arma-
da de D. Pedro de Caftello-branco

,

como atrás diíTemos , determinou de

prover nas coufas da índia mais de propo-

fito 5
parecendo-lhe bem prover o cargo de

Capitão mor do mar
,
pêra ajudar nos tra-

balhos ao Governador , e pêra elle elegeo

Martim AíFonfo de Soufa Fidalgo em que

havia muitas partes de prudência , cavalle-

lia^
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ria 5 e outras , e mandou negociar finco náos ,

de que elle havia de ir por Capitão mór ,

pêra o que mandou pagar dous mil homens.

Eíla Armada fe fez á vela meado Março dcf-

te anno de I5'34 em que andamos. Os mais

Capitães eram Diogo Lopes de Soufa , An-
tónio de Brito , Simão Guedes , (que hia pro-

vido da Capitania de Chaui
, ) eTriílao Go-

mes da Mina. Eíla Armada chegou toda a

Goa fem lhe acontecer defaftre ^ e pofto que

o Governador fe pejou com Martim AíFon-

ío de Soufa por vir provido daquelle cargo

,

não deixou de o receber bem. Com a che-

gada das náos mandou o Governador dar

grande preíTa á Armada toda
,
porque de-

terminou de fe embarcar logo por hum avi-

fo que teve de Cambaya , de como Soltão

Badur fe fazia preíics pêra ir a Chitor , e a

Mandou , o que já o verão paíTado deixara

de fazer pelos refpeitos que diíTemos. E co-

mo aquelles grandes apercebimentos
,
que

pêra aquella jornada tinha feito , foram lo-

go foando por eíTe Induílan aílima , chegan-

do ás orelhas da Rainha de Chitor, que ha-

via poucos dias viuvara , ficando-lhg hum fiy

lho menino herdeiro <io Reyno : e como era

mulher fraca , e coitada , receando a ira de

Soltão Badur , defpedio recados. a Hamau
Paxá Rey dos Mogores

,
pedindo-lhe com

grandes piedades lhe quizeíTc valer naquel*

le
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le negocio , e livralla das mãos de Soltao

Badur
,
pois íó ellc era podcrofo pcra iíTo.

O Haniau Paxá tanto que teve cíle recado

,

defpedio hum Embaixador apreíTado
,
por

quem mandou dizer a Soltao Badur
,

que

não quizdJe moftrar fua potencia contra hu-

ma mulJier viuva , e fraca
,
porque foubef-

lè em certo
,
que a havia de ajudar , e fa-

vorecer pela obrigação que os Rcys tinhanl

de foccorrer as viuvas defamparadas. Soltao

Badur como era o mais poderofo Rey que

havia em todo o Oriente , teve em pouco
a amoeftaçáo , e recado de Hamau Paxá

,

defpedindo o feu Embaixador defcontente,

pondo-fe ellelogo cm campo pêra caminhar.

E porque todavia não perdia os ciúmes de

Dio 5 ( por onde já o verão deixara de pôr

em eífeito aquella jornada
,
por não acabar

de concluir com o Governador nas viílns pê-

ra confirmar as pazes
,
) determinou de man-

dar Embaixadores ao Governador , e conce-

der-Ihe Baçaim com todas as condições que

quizeíTe. -Deíles recados , e apercebimentoâ

teve o Governador logo avifo
,
pelo que de-

terminou de fe pôr no Norte com todo o

poder
,
pêra que em virando Soltao Badur

ascoílas, viíTe fe podia levar Dio nas unhas,

E defpedio diante Martim AíFonfo de Sou-?

fa com quarenta navios pêra fe ir pôr na

enceada de Cambaya a ver o que {uccg-!

dia
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dia até clle chegar. E em iua companhia
delpcdio alguns mercadores Mouros pêra a

Cidade de Amadabá a cípiar o que fazia SoU
tão Badur , e outros a Dio a notarem como
licava aquclla fortaleza , dando-lhe por re-

gimento
,
que foíTem ter com elle a Baçaim

,

onde os eíperaria. Martim AíFonfo de Sou-
fa deo á vela entrada de Outubro j os Ca-
pitães que com elle foram , dos que pu-*

demos faber os nomes são os feguintes : Ma-
neei de Soufa de Sepúlveda, D.Diogo de
Almeida Freire, Fernão de Soiifa de Távo-
ra 5 Francifco de Sá dos óculos , Martim
Corrêa da Silva ; todos eftes que vieram com
dh de Portugal ; Fero Botelho

, Jorge de

Soufa , António da Cunha , e outros. E cor-

rendo a coíla toda , foi-fe pôr na enceada de
Cambava á vifta de Surrate , aonde fe dei-

xou eílar. Alli foi ter com cUq Diogo da
Silveira

, que vinha de invernar em Orm.uz
,

aonde o deixámos. E fabendo que viera poy
Capitão mor domar da índia ,entregou-ihe

toda a Armada , e fe paíTou a Goa em hum
catur ligeiro , e delpedindo-fe do Governa-
dor fe foi pêra Cochim , edahi pêra oRey-
no por Capitão mor deíla Armada, em que
Martim AíFonfo de Souía veio

,
pelo man-

dar aíFmiElRey, em. que também fe embar-
cou Jorge Cabral, e outros Fidalgos. To-
das eftas náos chegaram a falvamento. O Go-

ver-
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vernador depois de defpachar as náos pêra

irem a Cochim tomar a carga , o fez tam-

bém a D. Pedro de Caílello-branco pêra ir

entrar Jia Capitam'a de Ormuz
,
por acabar

feu tempo António da Silveira que lá efta-

va. E dando expediente aos mais negócios

,

fe embarcou entrada de Dezembro em hu^

ma Armada de galeões
, galés , e fuftas

, que
eram mais de cem velas , e em poucos dias

foi furgir na barra de Baçaim , onde fe de-

teve efperando pelas efpias que tinha man-
dado a Dio , e a Cambaya

, que nao tarda-

ram muito , e lhe deram rela^^ao da jorna-

da que Soltao Badur fazia , em que tinha

em campo mais de quinhentos mil homens

,

e que Melique Tocão ficava em Dio com
dez , ou doze mil de guarnição , e a Cida-

de muito fortificada , e provida de todas as

coufas neceíTarias ; e que ficava defpedindo

Jium Embaixador pêra elle com negócios

que elles nao puderam alcançar, e que não
poderia tardar dous dias. O Governador tan^

to que foube aquillo , mandou preparar a Ar-

mada pêra o receber com grande mageílade.

Dahi a dous , ou três dias chegou o Embais
xador á Armada cm três navios ligeiros. Era
cfte Embaixador peflba principal na cafa d'El-

Rey 5 e chama va-fe Xacoez , homem de grão

prudência' , e confelho. O Governador fen-

do aviftdo de fua vinda , o mandou bufcar-

por
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por muitos navios de remo , e foi levado

ao galeão S. Diniz
,
que eílava rica , e for-

molâmcnte embandeirado , e paramentado

por dentro. O Governador o elperou na tol-

da
,
que eílava cuberta de pannos de ouro

,

;iírentado em huma rica cadeira , e todos os

Capitães, e Fidalgos velhos em pc , de hu-

ma , e outra parte , muito bem ataviados. E
no entrar do galeão falvou elle com algu-

mas peças de artilhcria , e logo toda a Ar-
mada com aquella tormenta de bombardas

,

tque poz grande eípanto nos Mouros. O Em-
baixador chegando a elie fe lhe lançou aos

pés, o Governador o levantou com honras,

c gazalhados , mandando-lhe perguntar (por

Marcos Fernandes lingua do Eftado ) pela

fauded'ElRej 5 e a elle como vinha da jor-

nada. O Embaixador refpondeo com pala-

vras geraes , humilhando-fc por aquella hon-
ra. O Governador lhe diíTe

,
que fe foíTe

tlefcançar
, que depois o ouviria devagar.

Dalli foi levado ás fuás embarcações com
outra falva de novo , aííim deartilheria , co-

mo de tambores , trombetas , charamelas , e

de todos os mais inílrumentos de guerra , e

de paz.

CA-
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CAPITULOU.
De como Soltâo Badur mandou ojferecer a9

Governador Nuno da Cunha a Cidade de

Baçãhn : e dos Capitulas , e Condições

com que fe ajjèntdram as pazes.

Eixou o Governador dcfcancar o Em-
baixador dous dias , e por não moftrar

também alvoroço o náo quiz ouvir Jogo.

PaíTados elJes o mandou levar ao galeão , e

O ouvio na ília camará , fendo prcfcnres al-

^sjuns Capitães velhos , e o Secretario Simão
Ferreira , e as linguas Marcos Fernandes

,

e Coge Peredi homicm Parfio , e avifado

por parte do Embaixador : que apreientou

ao Governador jjuma carta de crença com
o final 5 e fello d'EiRey SoItao Badur , e

Iiunia Procuração, em que lhe dava, e con-

cedia todos os íeus poderes pêra tudo o que
determinafle , e aííentalTe com o Governa-
dor em o negocio de pazes , e amizades que
lhe mandava commetter. Depois de viftos

eíios papeis , e havidos por folem.nes , o Go-
vernador mandou dizer ao Embaixador

, que
podia faUar tudo o que quizeíTe , com o que

o Embaixador deo fua embaixada , cuja íub-

ílancia era : » Qiie EIRey Soltao Badur íeu

» Senhor deíejava muito de ter paz , amiza-

)) de
,
prcftança , e commercio com^ EIRey

yt Dom
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» D. João de Portugal , e com elle Gover-

)> nador , qnc eílava em feii lugar , e que em
)) começo deíle amor , e amizade dava , e

» doava de hoje pêra rodo icmpre a Cidade

» de Baçaim com todas fuás Tanadarias , e

)) jurdição a ElRej de Portugal
,
por fer cou-

» ia grande 5 c que importava muito, e que

» por iíTo nao queria mais que algumas con-

» diçoes que foílem juftas , e honeftas. » O
Governador lhe mandou reíponder com pa-

lavras mui graves , tendo em mercê aquel-

la vilitaçáo
,
que ElRey feu Senhor lhe

mandava fazer , e que cftimava muito a-

quelles defejos de ter paz , e amizade com
ElRey de Portugal feu Senhor , e que ac-

ceifava por fua parte os offerecimentos da
Cidade de Baçaim , nao tanto por fua im-

portância
,

quanto pelo gofto com que lha

offerecia
,
que iiao podia deixar de nafcer

de muito amor , como elle também lhe

moPiraria em todas fuás coufas ; e elle Go-
vernador como feu vaílallo o ferviria em
tudo o que lhe m.andaíTe. E que quanto ás

Capitulações , e Condições
,
que pedia

, que
tudo remettia ao Ouvidor Geral , Secreta-

rio , c mais Officiaes d'ElRey de Portugal

,

pêra com elle Embaixador as concluírem
,

e alTentarem. Com iflo fe defpedio o Em-
baixador mivto fatisfeito , mandando-lhe dar
algumas peças muito ricas. E ajuntando-fe

per
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per vezes com os Officiaes a quem o Go-
vernador o remeítco naquelle negocio , apre-

íenrando-íe Capítulos de parte a parte , vie-

ram a concluir as pazes com as condijões fe-

guintes

:

» Qiie ElRey Soltao Badur dava , e

» doava a ElRey de Portugal daquelle dia

» pêra todo fempre a Cidade dcBaçaim com
3) todas as fuás terras , aííini firmes , como
> Ilhas 3 e mares , com toda liia jurdição

,

> mero , e miílo Império , com todas fuás

]5 rendas , e direitos Reaes , aííim , e da ma-
^ neira que dle Soltão Badur Rey do Gu-
» zarate até então as poíTuíra , e poíibíram

>> feus Capitães , e Tanadares. E que dalli por

5) diante defiftia de todo o direito
,
que nas

)) ditas terras , Ilhas , e mares tinha : e que

)) rodo trafpaiTava , e applicava a ElRey de

» Portugal ; e que havia por bem
,
que lo*

» go por feus Ofnciaes mandaíTe tomar pof-

» íè de todo o fobredito.

)) Com condição , que todas as náos quo

yi partirem dos Reynos , e fenhorios delle

» Soltão Badur pêra entrarem das portas do

yi Eíireito pêra dentro , iriam a Baçaim tomar

» falvo condufto (a que dles chamam Car-

))tazes) dos Capitães d'ElRey de Portugal

,

)) que alli eftiverem , e que da torna viagem

» tornariam á dita Cidade a pagar feus di-.

» reitos fob pena de ferem perdidas pêra EU
)) Rey
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5) Rey de Portugal ; e que as poderiam Icus

» Capitães tomar , couio de boa guerra , íein

» ElRey do Guzarate o contrariar , nem ha-

)) ver por mal.

» Qiie todas as náos do fcu Reyno ,
que

> navegarem pêra todas as outras partes , nao

)) lendo pêra Meca , levariam os mefmos Car-

» tazes , e que os Capitães lhes nao levariaxn

» por cada hum mais de huma tanga , e qu^

» com lilb navegariam livremente pcra on-

» de quizelTem fem terem outra obrigação

;

yi e que iilo fe nao entenderia nas cotias ,

» galvetas , e vazilhas pequenas
,
que coílu-

. )) mavam a navegar de longo da coíla.

)) Qiie em nenhum porto , aílim do Rcy-

» no Guzarate , como dos mais fenhorios que

)) poiTuia , dalli em diante fe faria navio ai-

» gum de guerra , e os que houveíTe feitos

» nao navegariam mais , mas que poderiam

)> fazer todas as náos que quizeílbm a feu mo-
)) do pêra feus tratos j e commercios.

» Que ElRey Soltao Badur nao recolhe-

» ria em porto algum de feus Reynos , e fe-

)) nhorios Rumes alguns , nem lhes daria man-

$) timentos , favor
,
gente , ajuda , nem cou-

)) fa algum.a
,
que em fuás terras houveííe.

)) Que todo o dinheiro das terras de Ba-

» çaim
,
que eíbva até então por arrecadar

» do que Melique Az havia de Jiaver , def-

3) que entrou o anno dos Mouros até aquel-

» h
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)) Ia hora

, poderia o Governador mandar ar-

» reciídar pêra ElRey de Portuga],

)) i)uc entregaria logo Diogo dcMefqui-
» ta , Lopo Fernandes Pinto , Manoel Men-
» dcs , João de Lima , e todos os mais Por-

» tuguezes
,
que em feu poder eftavam cati-

» vos. )) Eíies íete Capitulos de Condições

,

que os Officiaes d'ElRey de Portugal apre-

lentáram , acceiíou o Embaixador d'ElRey
Soitão Badur , e íe obrigou aos cumprir

,

ter , manter , e guardar em todo , e por to-

do ) como fe neiles , e era cada hum dellcs

continha , fem engano , nem cautela , com
roda a verdade , e fegurança d'EiRey ; e lo-

go o Embaixador aprefenroii outros Capi-

tulos por parte d'ElRey Soltao Badur
, que

são os feguintes

:

)) Qiie todos os cavallos que vieíTem do
D>Eftreito de Meca 5 e das partes de Arábia

^) os primeiros três annos , depois da fortale-

» za de Baçaim ler acabada , viriam a ella
,

;j»pcra elle Soltao Badur, e léus vaíTallos os

)> mandarem alli comprar ,
pagando os direi-

-)) tos delles a ElRey de Portugal , aíTim , e

))da maneira que íe pagavam na Cidade de

» Goa , e que náo iriam aos portos do De-

), can , Canará , nem. Malavar : e que não fe

)) comprando os tacs cavallos em Baçaim ,

» feus donos os poderiam levar pêra onde

» quizeíTèm.^
» Que
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» Que vindo alguma náo do Rcyno de

» Cambaya com cavai los pcra elle Soltão Ba-

» dur , de qualquer parte que foíTem , níio

» pagariam direitos ate quantia de icíTenta.

» Qlic vindo alguma náo de mar em fd-

» ra deígarrada , de qualquer parte que foíTe ,

» tirando do Eílreito de Meca , e com tem-

» po fortuito foíTe tomar Bacaim, vindo pe-

)) ra o Pvcvno do Guzarate , depois que tof-

» fe dentro naquelle porto , ninguém enten-

» deria com eila , e lè poderia tornar cada

» vez que quizeíTe.

» Qiie finco mil tangas larins
,
que efta-

» vam applicadas nas rendas de Baçaim pc-

» ra as Mefquitas , íc lhe pagariam íempre

)> nas mefmas rendas : e que com as Meíqui-

» tas das terras de Baçaim , e pregações que

» nellas fe fizelTem , não entenderia peíToa al-

}) guma 5 nem fe faria niíTo innovajao algu-

» ma.

» (\]Q duzentos pardaos , que fe pagavam
» nas rendas de Bacaim aos Lalcarins das duas

» fortalezas , Aceira , e Coeja
,
que eítam en-

» tre as terras de Bacaim , e as dos Resbu-
)) tos , fe pagariam fempre nas mefmas rcn-

» das , como até então fe pagavam. »

Eftes finco Capítulos concedeo o Gover-
nador em nome d'EIRe7 de Portugal , e fe

obrigou aos cumprir, e guardar fem caute-

la, nem engano algum, e logo com muito

gran-
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grande folemnidade íe juraram as pazes , af-

íim pelo Governador, como pelo Embaixa-^
dor , cada hum em feu modo , de que fe

fizeram autos cm Parfeo , e Portuguez , aíln

nados por clles , e pelos Officiaes d'ElRe7.
Declarou , e accrefcenrou mais o Governa-^

dor, que elle Embaixador iria com elle pê-
ra Goa , aonde invernada , e ficaria em re-

féns do Embaixador, que havia de mandar
a confirmar as pazes com ElRey de Cam-
baya , e pêra tomar entrega dos cativos. O
Embaixador delpedio logo correios pela po(^

ta com recado de tudo o que era paíTado

pêra ElRey SoltaoBadur, que já hia mar-^

chando pêra Chiror. O Governador deo pe-

ças ricas ao Embaixador , e lhe fez muitas

Jionras. Ao outro dia defembarcou em terra

com o Embaixador , e cUc lhe fez entrega

da Cidade de Baçaim , acudindo á obediên-

cia os principaes delia , e o Embaixador man^
dou por todas as Tanadarias apregoar as pa-

zes , e notificar aos Tanadares , e Pateis
, que

foíTem dar a obediência a ElRey de Portu-

gal , e ao feu Governador, No mefmo dia

que clle tomou poíTe da Cidade , foi logo

com todos os Fidalgos , e Capitães notar o

lítio pêra fazer huma fortaleza pêra feguran-

ça da terra
,
que traçou hum pouco aífafta*

da da agua , porque a praia era toda de hum,

areal fojto , e pêra fe coniejar a obra mau-
dou
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dou defembarcar toda a gente , e aíTentou

feu arraial , e o fortificou muito bein ; e por

ordem do Embdixador mandou trazer de to-

das as aldeias vizinhas muitos ícrvidores
,
pe-

dreiros , e cavouqueiros , e mandou cortar

a pedra pêra a fortaleza da outra banda do
rio 5 aonde havia huma muito formofa pe-

dreira , e huma aguada muito boa , de que
roda a Cidade fe provia pêra beber

,
por fer

a agua em íl excellcnte.

E aos vinte de Janeiro dcíle anno de

1535' , em que' com o favor Divino entra-

mos 5 dia do Martyr S. Sebaíliâo , deitou o
Governador a primeira pedra no fundamen-

to 5 vcílido elÍQ 5 e todos os Fidalgos mul-

to loucamente , dando nome á fortaleza do
Santo Martyr 5 em cujo dia aquelle auto fe

celebrou com as mores feftas , e alegrias que

podiam fer. E logo fe começou a correr com
a obra da fortaleza com muita preíFa , fen-

do o Governador, e os Capitães, e Fidal-

gos os primeiros que apegavam nas padio-

las , e que acudiam ao trabalho. Os Tana-
dares começaram a correr a darem, a obe-

diência , levando comíigo todos os Pateis
,

G rendeiros com os foraes
,
que fe aprefen-

táram ao Governador , de que mandou fa-

zer novos Tombos. A todas eílas peíFoas

deo peífas , e cabaias ricas , com que fica-

ram mui contentes , e fatisfeitos , mandan-
' Couto. Tom, L P, //. X do
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do que correíTem os arrendamentos como ci-

tavam , Icin innovar neJJes coufa alguma. E
porque a fortaleza hia crefccndo , e o ve-

rão íe hia acabando , deípedio o Governa-

dor Simão Ferreira Secretario pêra ir a Cara-

baya a ver jurar as pazes por Solião Bc.dur

,

que havia de vir, e invernar da jornada em
que era. E delle adiante daremos razão ^

porque nos pareceo aqui bem continuarmos

com Sol cão Badur.

CAPITULO III.

De como Soltão Badur foi contra o Reyna

de Chitor , e tomou aquella Cidade : e do

que pafjòu Simão Ferreira atéJe ver com

o Badur : e das coufas , em que o Gover-

72ador Nuno da Cunha provêo até partir

pêra Goa.

^"i^ Anto que Soltão Badur defpedio Xa-

.A. coez , logo fe poz no caminho à<d Man-
dou 5 e Chitor pêra averiguar aquelle ne-

gocio primeiro que o inverno entraíle. Le-

vava eíle bárbaro o mais potente exercito
,

que podia haver no Mundo
,
porque paíTa-

vam de quinhentos mil homens os que po-

diam pelejar , a fora huma grande multidão

de gente inútil , de camellos , bois , e mais

jerviço de recovagem , artilheria , munições

,

ç mais petrechos de guerra. Deílc grande ex-

er-
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ercito era General Moílaflí Bnxá
,
que tinha

o titulo de Rumecan
,
(como já diílemos.

)

Levava ElRey pêra guarda de liia peííoa Dio-

go de Mefquita , Lopo Fernandes Pinto , Du-
arte da Gama , e todos os mais Portuguezes

que lá tinha cativos
,
que feriam perto de

feíTenta , a quem deo armas , cavallos , fer-

vidores , e todas as coufas neccíTarias cm mui-

ta abaftança
,
porque tinha nelJes tanta con-

fiança
,
que os náo apartava de fi , c por fuás

jornadas foi ter á Cidade de Chitor , don-

de todo aquelle Pvcyno toma o nome. Eftá

eíla Cidade de Chitor em altura de perto de

dezenove gráos do Norte , conforme a fitua-

çáo que léus naturaes lhe dam , e aílentada

em fima de huma altiílima ferra
,
que a na-

tureza fez tão inexpugnável ,
que fe não po-

de fubir a ella fenão por hum fó caminho

muito ingrime
,
que eftá fortificado de mui-

tos, e fortes paíTos, A Cidade he grande,

e cercada de formofo muro , e de grandes
,

e fortes baluartes , e ella tamanha emíi, que

tinha de vantagem de íèlfenta mil peíToas
,

e toda a ferra tão frefca , e viçofa
,
que lhe

deram os naturaes o nome âc Chitor
,
que

alguns dizem que he o de hum paííaro, que

ha naquelle Revno muito formofo , e de mui-

tas cores ; inda que outros Guzarates dizem ,

que Chitor quer dizer debuxo. Soltao Ba-

dur chegando á ferra , aíTentou ao pé em ro-

X ii da
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da o feu exercito , e foube eftar a Rainlui

dentro com muita gente , e muitos manti-

mentos ; e porque pêra commettella pelo paf-

ío era difficultofo , mandou por mais de vin-

te mil gaíladores minar a íerra por algumas

partes , em que mandou metter muitas pipas

de pólvora , a que íe deo fogo , e arreben-

tando a m.ór parte da ferra por eíTes ares
,

deixou por ella aílima muitas ruinas
,

por
onde foram fazendo caminho atéfmia áfor-<

ca de braços, E com grandes engenhos , e

forças levaram algumas peças de artilheria

sílima 5 e o Badur poz todo o feu exercito

fobre a Cidade , e a começou a bater por
algumas partes

,
por onde fizeram grandes

entradas
,
por onde foi commettida , dando

EJRey a dianteira a Diogo de Meíquita com
todos os Portuguezes

,
que na entrada fize-

ram tantas couíàs
,
que cfpantáram a todoso

E ainda nós achámos em Dio , onde inver-

námos o anno de feíTenta , Guzarates
,
que fe

acharam neíla jornada , e contavam diílo cou-

fas monílruofas
,
que deixamos

,
porque nâo

ibubemos as particularidades. Em fim a Ci-

dade foi entrada , e a Rainha , e o íilho ca-

tivos. Soltao Badur reformou a Cidade , e

deixou nella alguns Capitães com íincoenta

mil homens de guarnição , e depois dilTo an-

dou ganhando as mais Cidades , e Villas da-

quelle Reyno ^ no que gaílou até todo o mez
de
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áe Março
,
que íe rccolheo pcra feu Rey'-

no. Caftanheda , e Pedro Mafteo
,
que o le-

gue 5 contam iílo de outra maneira , e dizem

que a Rainha eom o filho defeíperada de fe

poder defender fugiram huma noite y e que

a mais gente achando-fc ao outro dia fem o
Rey , fizeram grandes fogueiras , em que fc

queimaram com todas fuás fizendas , e que

quando a Cidade fora entrada náo acharam

nella pcflba viva : coufa que não achámos

na lembrança dos Gentios daquelle tempo

,

e achámos em hum livro de regimentos ve-

lhos
,
que andam na cafa dos Contos de Goa

,

feita memoria defta jornada por Gafpar Pi-

res de Matos
,
(que fervia d^ Efcrivao do

Secretario Simão Ferreira
,
que de lá trou-

xe Diogo deMefquita, e os mais Portugue-

zes
5
que lhe contaram o fucceíTo deíla jor-

nada
5 ) que fallando nas coufas de Dio , diz

eílas pontuaes palavras : » Neík tempo par-

X! tio pêra Chitor Sokáo Badur com grande

)) exercito , levando comíigo Diogo de Mef-
» quita 3 Lopo Fernandes Pinto , Manoel
)) Mendes , Duarte da Gama , e os outros

)) Portuguezes que lá eílavam cativos , e poz

)> cerco áquella Cidade, e a commeíteo , e

» entrou , fendo os primeiros que ílibíram es

)) muros os Portuguezes que lá eftavam ca-

» tivos
3 que moitráram bem nefta entrada o

» valor de feu esforço , cativando-fe a Rai-

)) nha y
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» nha , e íeu filho. » A iílo fedcve dar mui*

to credito. Soltáo Badur chegando á Cida-

àe de Ainadabá achou nella o Secretario Si-

mão Ferreira , e pelas cartas do Embaixa^
dor Xacoez tinha já labido tudo o que era

íuccedido
,

pelo que o mandou bufcar por

peíToas principaes de fua caía , e o recebeo

com muitas honras , e moílras de grande a-

mizade. Simão Ferre ra lhe deo as cartas do
Governador , e o prefente que lhe manda-
va

,
que eram pecas mui ricas , e tratou com

.elle o negocio a que hia
,
pedindo-lhe que

o deípachaíTe pêra tornar a invernar a Goa,
o que ElRey fez ,

jurando logo as pazes

com grande folemnidade , e confirmando os

capítulos que por fua parte eftavam conce-

didos 5 e mandando-os apregoar por todo o
Reyno : e fazendo-lhe entrega de Diogo de

Mefquita , e de todos os Portuguezes , dan-

do-lhe muito dinheiro , e peças , os defpedio
,

e foram-fe embarcar a Cambayete , onde ti-

nham navios ligeiros.

E tornando ao Governador, que eílava

em Baçaim , continuando nas obras da for-

taleza 5 fendo já o mez de Março , lhe de-

ram cartas de D. João Pereira Capitão de

Goa 3 em que lhe dizia
,
que o Idalcan ten-

tava novidades , e que fozia preíles Capitães

pêra mandar fobre as terras de Salcete ,
que

devia acudir áquellas coufas, O Governador
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fendo já a fortaleza em altura pêra fe po-

der defender , a guarneceo de artilheria , e

proveo os armazéns (que já eilavam acaba-

-los ) de muitos mantimentos , e munições.

E andando pêra eleger Capitão , chegou de

Ormuz António da Silveira fcu cunhado
,

que acabara de íervir aquella fortaleza , e

lhe deo a Capitania de Baçaim , aílinando-

lhe oitocentos homens pêra ficarem com el-

ie , e muitos Fidaleos , e Caoitáes. EíteMar-

CO em que andamos faleceo em Ormuz o
Bifpo Fernando Vaqueiro

,
que foi o pri-

meiro Biípo que á índia veio , e foi fepul-

tado na Capeila mor da Igreja de Ormuz
,

e tem huma fepultura de pedra branca mui
boa cora fuás armas lavradas

,
que sao hu-

ma vaca 5 ou touro ; e o letreiro diz aílim :

Ferdinanãus Epifcopus Aurenjls, Faleceo aos

quatorze de Março de 15 35. O Goverjiador

Nuno da Cunha quiz prover nas couías de

Ormuz primeiro que íe partiíTe de Baçaim

,

porque António da Silveira lhe trouxe no-

vas de como era falecido o Guazil Xeque
Raxete, e com elle tinham vindo procura-

dores de Mouros principaes a requererem o
cargo, pelo modo que fcmpre fecoftuma a

fazer ; mas o Governador o deo a Xeque
Hamed filho do morto , aíIlm pelos mere-
cimentos do pai , como pelas partes que pê-

ra iiTo tinha. Feito ifto, dcfpedio-fc de Au-
to-
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tonio da Silveira , e .deo á vela pêra Goa,
aonde chegou em poucos dias , e começou a

entender nos provimentos de Malaca , e Ma-
luco

,
que logo defpedio ; e aíiim mandou

invernar gente a Chalé , e a Cananor. De-
pois diílo chegou Simão Ferreira com os

Portuguezes de Cambaya
,
que o Governa-

dor recebeo muito bem , fazendo mercês a

todos. E logo defpedio o Embaixador de
Cambaya

,
que eftava em Goa em reféns , e

lhe deo dous navios pêra o levarem. Foi ef-

te Mouro tão fatisfeito das honras que lhe

o Governador fez
,
que depois o avifou de

muitas coufas , como em feu lugar diremos.

CAPITULO IV.

Da conjuração que houve ^ntre os Senhores

das Ilhas de Maluco contra os nojjos , e do
' grande aperto em que os puzeram,

PI Ois cíle he o tempo em que nos cabem
as coufas de Aíaluco , continuaremos

comellas, que deixámos o anno pafiado em
aquelle grande efcandalo

,
que todos os Reys

daquelle Archipélago tiveram dos noíFos ,

pela grande crueza que uíaram com a mãi

d'EIPvey Aeiro , e prizao de Tabarija. E
carteando-fe , fe ajuntaram todos, tratando

de tomar fatisfacão decafo tão abominável,

ajuntando pêra ifíb em fegredo as coufas que

lhes
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J]]es parcccrain neceíTarias. E pêra mais fa-

zerem odioíbs , eavorrecidos naqucllas Ilhas

lodos os Portiiguezes , urdio o demónio ou-

tro cafo tão eícandalofo , ou mais a fcu mo-
do que os paíTados. O caio que novamen-
te fuccedeo

,
que nos acabou de fazer avor-

rccidos, foi eíie. Mnndou Triílâo de Taíde
neíla mefma conjunção hum Foao Pinto a

dcfcubrir as Ilhas de Mindanáo, e as vizi-

nhas a ella pêra fe prover de mantim.entos
,

porque cm todas as de Maluco lhes tinham
tapados os portos por onde lhes corriam. Par-

tido erte homem em huma naveta, chegou
á Ilha de Mindanáo , aonde defembarcou ,

•e vio aquelle Rey
,
que lhe fez muitos ga-

zalhados , e aíTentando com dle pazes , e

amizades , vendeo o que levava , e comprou
o que quiz muito liberalmente , e á fua von-

tade. Dalli fe paíTou á Ilha de Seriago , on-

de o Rey lhe fez os mefmos gazalhados , e

aíTentou também com çllc pazes
,
que cele-

braram com huma ceremonia entre elles guar-

dada tao inviolavelmente
,
que nunca já mais

fe quebrava
,
que era , beberem , os que fa-

ziam a amizade , o fangue hum do outro , co-

mo penhor do amor que fe haviam de ter;

porque dizem
,

que aíTim mette cada hum
em 11 a alma do outro : e aííim ficaram dal-

li por diante correndo com os noíTos em tan-

to amor ^ e amizade, que hiam á fua náp

com-
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comprar , e vender fcm receio de engano

,

porque ellcs o não tratavam com peílba al-

guma depois daquella ceremonia celebrada.

O Capitão do navio vendo quantos concor-

riam á fua náo , entrando a cubica de fazer

preza nelles, e de levar huma boa cópia pê-

ra vender , depois que fez feu negocio , o
idia que fe havia de partir foram perto de

quarenta
,
poucos , e poucos , a venderem á

náo fuás couías
,
que aílim como entravam

os levava abaixo da cubcrta , como que lhes

hia moílrar alguma coufa , e lá os fechava.

Mas permlttio Dcos
,
que hum dos prezos

debaixo
,
quando levavam outros , tiveíTe mo-

do de efcapulir , e fe lançou ao mar , e foi

a terra a dar conta a ElRey do que paíTava,

ElRey cheio de paixão de quebrarem os Por-

tuguezes aííim aquelle tão fiime vinculo de

amizade entre elles guardada como coufa

religiofa , mandou com muita preíTa met^

ter muita gente em algumas embarcações que

eftavara no mar, e lançar a elle outras que

eílavam em eftaleiro , c mandou comm.etter a

náo 5
que foi rodeada , e combatida afpcra-

incnte. O Capitão Pinto andava já levando

ancora
,
porque tinha viílo os navios , e a

gente em terra , e acudindo ás armas com
vinte e finco homens que com.figo levava ,

•poz-fe em defensão
,
porque já o entravam

por algumas partes ^ e os Oíticiaes foram lar-

gan-
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•'gando as velas; mas os Seriagos ferrados na

'iiáo trab.ilháram pela entrar, e fem dúvida

o fizeram leiíáo Ibbreviera huma ferraçao ,

defcarregando logo huma trovoada tao io^

berba , e medonha em força , e carrancas

,

que parecia ira dos Ceos. Os Seriagos lar-

garam a náo , e fe acolheram d terra : os da

náo foram correndo com hum boJíò de ve-

la á vontade dos ventos , c mares que os co-

miam.; e foi-lhes necelTario alijarem ao mar
todas as coufas que por ilma levavam , e

ainda toda a artilheria
,
porque fe viram mui-

tas vezes ahigados , e foçobrados. Durou-
Ihes eíle caíligo alguns dias , deixando-os ráo

deílroçados , desbaratados , e medrofos ,
que

como homens que tinham vifto tantas vezes

2 morte , eftavam como alienados , e aílini

foram ter a Ternate táo cortados do tempr ,

que eftando em terra , ainda lhes parecia

que corriam as mefmas tormentas
,
que aia-?

da alli a ira deDeos os ameaçava pelo pec-

cado que commettêram em violarem a fan-

ta lei do hofpicio : coufa tão feia , e avor-

recida ainda entre tao bárbaros como eíles.

Sabendo todos os Reys daquellas Ilhas hu-

ma maldade tao grande , acabaram de fe rc-

folver
5 que lhes eram prejudiciaes os Portu-

guezes , e quão neceíTario era lançarem-nos

fora daquellas Ilhas
;

pelo que logo trata-

ram , e puzeram cm execução huma liga ge^

ral
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ral contra elles , mandando lançar por rodas

aquellas Ilhas hum ediél:o geral
,
pêra qus

logo mataíTem todos os Portuguczes
,
que

por ellas andaíTem , e que totalmente fc re-

coiheíTem os mantimentos todos , e fe tivefr-

fe nelles tal guarda
,
qnenem por mar, nem

por terra entraffem na nolTa fortaleza
, já que

não tinham nrtilhcria pêra abarer, pcra que

a vieííem tomar á fome ; e que quando ifto

lúo baílaílc , e na fortaleza houveíle mai>-

tiraentos pêra fe íuílenrarem até irem os ga-

leões da índia , então que os Ternarezes def^

pejafsem aquella Ilha , e fc pafsafsem pêra

as outras , cortando primeiro todas as arvo-

res do cravo , e deixando-a deíèrta
,
porque

naopudefsem os nofsos lograr-fe de feus fru-

tos
5

que era o porque elles tinham ufado

com elles tamanhas crueldades , e defordens

naquella Illia , e hiam de tão longe portão

grandes rifcos , e perigos em bufca delle :

e que como elles fe vifsem fem poderem lo-

grar do que tanto cubicavam , forçados da

neceílidade defpejariam a fortaleza , e fe tor-

nariam pêra a índia , e elles quietariam , c

viviriam em fuás terras fem. aquellas oppret
soes , e tyrannia. Com iílo comicçáram a por

aquellas coufas em execução , fazendo caber

ça da liga ElRey de Tidore
,
por andar com

elle ElRey de Ternate
, que lá eílava hor

Hijziado pela morte de Gonçalo Pereira. Os
Ter-

I
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Tcrnatczes defpejáram logo a Cidade , man-
dando luas i-azcndas pêra as outras Ilha?. E
porque entendeíTem os noíTos que de todo fe

dcínaturavam , mandaram pôr fogo a toda

a Cidade , em que fe confumíram todos

osedincios, que foram de feus antepaíTados ,

tantas centenas de annos atrás. Triftao de

Taíde vendo aquella defefperaçao
,
quiz acu-

dir a iíTo , mandando muitos recados á Rai-

nha , e aos Regedores com promeíTas , e fa-

tisfaçoes
,
que nao aproveitaram coufa algu-

ma. Poílos os Ternatezes nos matos íahiam

muitas vezes em ciladas a efperar os Por-

tuguczes que hiam fazer lenha , e agua , ma-
tando , e ferindo alguns. Em todas as ou-

tras Ilhas fe começou a executar o cdifto

,

matando todos os Portuguezes que por el-

jas andavam. Na Cidade de Momoya ma-
taram fetc , ou oito

,
que eílavam com o Pa-

dre Francifco Alvares
,

que efcapou mila-

grofamente , e fe recolheo a huma embar-
cação com muitas feridas. Na Ilha de Chião
principal de Morotay mataram Simão Vaz
outro Sacerdote : e hum Mouro daquelles

tomou humi retavolo de NoíFa Senhora
, que

o Padre tinha , e o quebrou em pedaços ; e

não foíFrendo Deos efta oíFenfa feita a íua

Sacratiííimia Aíai , logo alli fupitamente fe

lhe aleijaram as máos áquelle Mouro , e

Biorr^ío em poucos dias. E ainda fc notou

mais
5
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mais, que dentro em hum anno morreo td-

da a geração que eíle Mouro tinha de de-

faílres , e o derradeiro foi metter-Ihe hum
peixe agulha o bico por hum olho eftanda

peíbando : e o lugar todo que era muito gran-

de cm mui poucos annos fe coníumio , e

desfez por guerras , e por defaílres de ma-
neira

,
que delle não ha já memoria algu-

ma , o que notaram os Portuguezes que lá

eílavam , e outros de Maluco , de quem fou-

bemos ifto. Triílão de Taíde foi logo avi-

fado de tudo , e o fentio em eftremo , e bem
cnrendeo que fe lhe oííereciam grandes tra-

balhos , e mandou pôr m.uito rcfguardo , e

regra nos mantimentos que havia , deitando

inuitas efpias pêra faber dos defenhos dos

jniniigos ; e em ElRey Aeiro que eftava na

fortaleza poz grandes vigias , e guardas , não

lhe deixando mais que as amas que o ci"ea-

vnm , e deitou algumas peflbas que apalpa-

ram a Rainha com pazes, e omefmo a EI-

Rcy de Tidore , commettendo-fe-lhe por lua

parte muitos partidos , fem clles defirirem a

coufa algum.a. Neíle tempo Catabruno Go-
vernador de Geilolo , e tutor do Rey meni-

no 3 o matou com peçonha , e fe alevantoii

por Rey : quizeram dizer
,
que Triftao de

Taíde fora em confentim.ento diíTo , e que

lhe mandara huma cabaia de veludo azul,

com que fealerantou por Rey, E como era

maoj
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mdo, e tyranno , e começou a ufar de fua

natureza , mettendo-fe logo na liga contra os

nollos , foi o mor inimigo, e de quem mór
damno receberam os nolTos

, que de lodos

os outros. Nefte eftado deixaremos as couías

deíle anno
,
que era o peior que podia fer.

CAPITULO V.

De como Hamau Paxd Rey dos Magores
foi bufcar Soltcio Badur , e lhe tomou os

Reynos de Chltor , e Mandou , a que acu-

dJo Soltão Badur : e das grandes cavar-

dias que fez : e de como o Magor o def
truio i e desbaratou.

VEndo Hamau Paxá Rey dos Magores
o pcuco cafo que Soltao Badur fizera

de feus recados , e que fobre elles fora con-

tra o Reyno de Chitor , e o deílruíra , fi-

cou muito affrontado j e com.o já eílava ef-

candalizado d'antes por recolher em feu Rey-
no Omir Maham.edeZaman , feu cunhado,
irmão de fua mulher

,
(que foi o que urdio

cíles ódios antre eíles dous poderofos bárba-

ros
, ) porque como era ambiciofo , e defe-

jofo de reinar , quiz ver fe podia por efte

modo chegar ao que tanto deíejava
;
porque

entendia que fe elles vieíTem a rompimento
de batalha , hum deiles forcado havia defí-

czx quebrado , com o que lhe ficaria lugar

pe*
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pcra poder metter pé cm aJgum daquelle?

Impérios , no que o não enganaram feus pen-

famentos
,
porque lhe veio a Fortuna a curr-*

prir feus deíejos , como Jogo diremos. Hh-.

mau Paxá (como hiamos dizendo) tanto que
teve novas da tomada de Chitor, tomando
aquclla aíTronta muito á íua conta

,
parrio

logo da Cidade do Deli com trinta e finco

inil cavallos , e tomou o cam.inho de Chi-

tor mui apreíTadamente , cuidando que ain-

da alli achaííe Soltao Badur. Pelo caminho
lhe foram acudindo vaííallos , com que per-

fez o número de fefíenra mil cavallos ; e

chegando a Chitor foube que eftava pelo Sol-

tao Badur , c logo lhe poz cerco. Os de den-

tro fabendo fer elíe chegado , como o no^

me do Magor entre todas aquellas nações

era hum terror , e efpanto grande em leu^

ouvidos 5 logo Ihç mandaram commetter par-

tidos , e fe entregaram. O Hamau fem fe de-

ter nada , como hum raio mui aprelTado foi-

paíTando adiante , entrando por todas as Ci-

dades j e Villas com tamanht) eílrondo , e

temor de todos
,
que tudo fe lhe largou fem>

íichar impedimento, eaííim foi correndo até

o Reyno de Mandou, em que não teve que

fazer
;
porque como todos hiam fugindo da

ira dos Magores , e o medo lhes fazia pa-

recer maior o número do que era , vinham í

apregoando hum tão groífo poder
,

que a

to-
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roda a parte a que chegavam achavam tu-

do delèrto , e dclpovoado. Sohao Badur te-

ve logo avifo do Magor , e com ter hum
exercito o mais potente

,
que no Mundo po-

dia íer , foi tam.anho o fcu medo pelo que

via trazer aos Iciis que vinham fugindo
,
que

de todo eíleve pêra fe recolher ,* fenao fora

Rumecan que o fez fobrecftar , anim.ando-o

pêra ir bufcar o inimigo como fez. E levan-

do íeu exercito , foi caminhando até á Cida-

de de Arrayoi , huma das principaes do Gu-
zarate , onde foi avifado que o Magor fe

vinha chegando , encontrando por aquelles

caminhos infinidade de gente que vinha fu-

gindo , lao aíTombrados de fuás cruezas
,
que

com acharem o feu Rey com tão potente

exercito nao paravam alli
,
porque o temor

lhes não dava lugar a fe fegurarem com cou-

fa alguma. Soltáo Badur vendo vir defcen-

do aquella multidão de gentes com aquelle

medo , e defatino , ficou embaraçado , e não

quiz paliar adiante , aíTentando feus exerci-

ios ao pé de huma ferra fortilTuna , onde fe

fortificou muito grandemente , mandando re-

colher a ella todos os mantimentos que po-

de. E com.o o Magor vinlia defcendo com
lamanho Ímpeto, e fúria, (como coílumani

a trazer os arrebatados , e poderofos rios na

força do inverno
,
que vem alagando tudo

por onde paíTam ,) aíurn eííe bárbaro ^ tra-

Couto. Tom. L P, Ii» Y zen-
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zendo diante de íi todas aquellas enchentes

dos que vinham fugindo delle , chegou á viíla

do exercito do Badur , e não muito longe

delle aííentou o feu , travando-fe logo en-

tre elles algumas efcaramuças com damno
de íímbas as pares , íem o Badur oufar a

fe bolir, nem dar batalha, tendo duzentos

mil de cavallo , a fóra a Infanteria que era

em. dobro
,
quatrocentos Elefantes , e fete-

centas peças de artilhcria de toda forte
, ( po-

der que fe nao fora governado por hum ho-
mem tão fraco , e puíiilanime

,
pudera dar

batalha a todo o Mundo
,

quanto mais a

lium inimigo tão inferior em poder como te-

mos dito 5 e em feu próprio Reyno, e ter-

ras. ) O Magor entendeo logo a covardia do
inimigo, quando vio, que com tão potente po-

der o não fahia a bufcar
,
pelo que o com-

metteo rijamente na ferra , trabalhando pe-

la entrar , o que não pode fazer peia diffi-

culdade de feus palTos
,
perdendo neftas com-

mettidas alguma gente. O Badur como ti-

nha já cobrado em feu coração tamanho me-
do , determinou de fe defender na ferra , e

deixar-fe eíiar ,
porque o inimigo nao po-

dia deixar de fe recolher. Rumecan Capitão

geral de feu exercito vendo tamanha covar-»

dia em hum homem tão poderofo , como
era aftuto , e experimentado no conhecimen-

to dos cafos da guerra , nao duvidou per-

der-
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der-fe o Badur nefta jornada , e ficar o Ma-
gor íenhor daquelle império do Guzarate.

E querendo fegurar fua peíToa , eaccrefcen-

tar feu Eftado , teve modo com que fe car-

teou com o MagoF , fazendo feus partidos

pcra fe paíTar pêra elle. E depois de affen-

tados á Tua vontade , o mandou avifar
,
que

tomafle hum paíTo da outra banda da ferra

,

por onde fe mettiam mantim.entos nella , o
que ellc logo fez , começando elles logo a
filhar no exercito do Badur. Rumecan , em-

quem. Soltao Badur tinha todo feu remédio ,

e confelho , como vio tempo occaíionada

paíTou-fe pêra o Magor com fete , ou oitO'

mil de cavallo de fua cevadeira. Ifto acabou

de defcoraçoar o Badur de feição ,
que fe

houve por perdido , elogo tratou de íalvar

fua peíToa , bufcando modos , e ardis pêra

iíTo 5 fem o dar a entender a peíToa viva. E
como o paíTo por onde a ferra fe provia ef-

tava tomado , e a gente que na ferra eftava

era muita , começaram a faltar os mantimen-

tos , e chegaram a eílado
,
que comeram os

elefantes , cavallos , hervas , raizes , e todas

as mais coufas deita qualidade. Vendo-fe o
Badur de todo perdido , dando conta do que
determinava a alguns Capitães feus mais fieis ,

como o Magor não podia ter tanta vigia
,

que fe não defcuidaíTe , huma noite fcfahiq

o Badur com os do feu feio ^ e pela poíla

Y ii foi

y
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foi caminhando pêra Cambaya , levando com-
íigo a mor parte dos feus thcfouros de ou-
ro

5
pedraria , e pérolas

,
qi:e era infinito,

lílo não pode íer tanto emíegredo, que não
foíTe logo iabido na ferra , e todos os que
puderam íe foram por aquelle pailb vaían-

do-le por elle amor parte da gente, que fo-

ram tomando diíFerentes caminhos. ' Em a-

nianhecendo teve o Jvíagor rebate do nego-

cio 5 e coniniettendo a ferra houve pouco
que fazer em a entrar

,
porque os que nel-

la eílavam [q IhQ entregaram. Elle fe apo-
derou daqueile poderoliílimo , e riquiííimo

exercito , de tendas , elefantes , artiiheria , e

de todas as mais riquezas , em que os Ma-
gores fe cevaram bem. O Badur tomou o
caminho tão apreílado como lho fazia le-

var o medo que tinha cobrado ao inimigo

,

e fcm defcançar
,
perdido o animo , e confe-

Iho 5 foi parar na Cidade de Champanel
,
que

eftáíituada emhuma ferra laoalta, que tem
quatro léguas e meia de fubida , e no cu-

me delia eíli a C dade muito forre , aílim

pelo íitio , como pela induílria. Será efta Ci-

dade huma jornada do Deberadora , ou Ba-

rodar , a que commummente chamamos Ver-
dora. AUi fe deixou ficar o Badur, proven-

do- fe de mantimentos , e de outras coufas

neccíTarias , cuidando que o inimigo o não
feguiria j mas não foi aíiim

^
porque depois

de
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de o Miígor ie apoderar de fen exercito , co-

meçou logo a íeguillo : havendo que eílava

o remate 5 e a honra da viífloria em lhe nao

dar tempo pêra le fortificar em parre algu-

ma
,
(no que íe pode ter por mór Capitão

que Annibal
,
porque fe ícguíra a vicloria

,

fora íenhor de Roma. ) O Hamau Paxá nâò

fe embaraçando com coufa alguma foi paf-

fando avante até chegar aChianpanel, onde

o Badur eíiava
,
que teve logo rebate de fua

vinda , e acabou de lhe cahir o coração aos

pés de todo , moftrando nefta jornada bem
diíicrentes eíFeitos do que feu nome íignifi-

cava
; porque Badur na lingua Guzarata

quer dizer Cavalíeiro. E náo querendo a-

guardar alli o inimigo , largou a Cidade hu-

ma noite , mandando primeiro queimar mui--

tas riquezas, que comligo nao pedia levar,

e foi-fe caminhando pêra Bio
,
porque era

onde podia fegurar fua peílba. E com ta-

manhas defordens fez eíle caminho ,
que deo

occafíão aos feus pêra o roubarem , ufando

niílo o que coftuma a gente vil, que he deí-

amparar com a Fortuna o feu Rey- E ven-

do cile como ella o perfeguia , tomando fuás

jóias
,
pedraria , eouro , (que era humia fom-

ina mui grande ) mandou tudo diante pêra

Dio : e a tudo ornais que lhe podia feref-

torvo ao caminho mandou pôr o fogo
,
por

não dar occaíiao aos que o feg.uiam a ou-

tra

s.
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tra vez o roubarem. E aíTim acompanliaJo

de alguns principaes , e de luas mulheres
,

jque tinha mandado recolher , chegou a Dio.

Alguns dizem
, que mudara os trajos por não

ier conhecido , mas os Mouros o negam
;

nem podia fer tal
,
porque fc fóra fó

, pu-

dera acontecer iíTo : mas elle íempre foi a-

companhado de mais de dez mil cavai los
,

íiílim de fua guarda , como dos feus Capi-

tães. Chegado ElRey a Dio paíTou-íè logo

á Ilha 5 e mandou com muita brevidade re-

colher nella todos os mantimentos das alde-

ias vizinhas , e com a mefma fortificou os

paíTos por onde a Ilha íc podia entrar, pon-

do nelles artilheria , e gente de guarnição,

deixando-fe alli ficar com a íriíleza , e má-
goa

,
que era razão tiveíTe

,
por perder em

tão breve tempo hum Império tamanho , e

tão potente , como era o de Guzarate , tão

nomeado no Mundo. O Alagor foi logo a-

vifado de fua fugida , e deíejofo de o ha-

ver ás mãos ò foi feguindo com grande pref-

fa 5 e chegou até á ferra de Uná três léguas

óe Dio , onde teve por novas fer já paíTa-

do á Ilha ,
pelo que tornou a volrar peia trás

,

correndo todas as Cidades deCambaya, que

faqueou , deftruio , e aíToIou , levando delias

grandifUmo thefoui'o , ufando todos aquel-

les Míigores (que pornatureza são torpes ^

e.ne&ndos) as aiais brutas deshumanida*.

des

,
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des
5
que fe podem imaginar

,
padecendo to-

do acjuellc Reyno deGuzarate as mais pie-

dofas m.i ferias que le nunca viram , andan-

do os Magores por rodo clle (que era fér-

til] ílimo de tudo) tao derramados
,

que fe

Badur não fora tao acovardado , com mui-
to pouco cabedal fe pudera reilaurar de fuás

perdas .^ fem lhe efcapar hum fó Magor vi-

vo. Mas era tamanho o medo que lhe tinha

cobrado todo o Reyno
,
que cento que che-

gavam a huma Cidade muito grande , e po-

derofa , a faqueavam , edeílruiam , como fe

foram dez mil, tomando lhes as mulheres
,

e lilhas fem oufarem a bolir comílgo. E af-

íim ficou o Hamau Paxá fenhor de todo o
Império do Guzarate , tao antigo , e opulen-

to , como aquelle
,
que fempre foi o mais ri-

co de todo o Oriente,

CAPÍTULO VI.

Dos limites que o antigo Reyno do Guza^
rate tem : e donde nafceo o erro dos

Geógrafos lançarem o rio Indo

na eneeada de Cambaya,

JÁ
que eftaraos neíle Reyno do Guzara-

te 5 razão he que moftrem.os os íeus an-

tigos limites , e que confundamos o erro de
Abrahâo Ortelio , e de todos os mais Geó-
grafos

,
que lançaram o rio Indo dentro na

enceada de Cambaya , eílando elle tão dif-

tan-
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tante como lie dalli a Cinde. Efre Reyno do
Guzarare teve íempre feus anrigos Jimites da
banda do Norte , na ponta dejaquetc, que
Jie a que Ptolomeu chama , MaJco Promon-
tório

, que litua em dezoito gráos , e hoje

anda verificado em vinte e dous e meio : por

onde Barace
,
que ellc mette em dezcíere

gráos
5
parece Dio , e aíTim o tem Nicoiáo

Veneto. Vai-fe eílendendo eRe Reyno pêra

a banda do Sul até o rio de Bandorá
, que

parece íer o rio Nanaguna de Ptolomeu
,

que elle firua em quatorze gráos , e onde

niette a Cidade de Nitra em Porju
,
que íèm

dúvida temos pela meíma de Bandorá; por-

que nas antiguidades da índia íe acha fer

cita a mais magnífica Cidade de toda ella
,

de que ainda hoje ha mui grandes veíligios.

Aqui perto da Cidade havia hum campo de

duas léguas
,
que ainda depois de noíTa en-

trada na índia era todo cheio de lepultu-

ras comaquellas pedras redondas á cabecei-

ra , como íe coíluma em muitas partes do
noíTo Portugal , ou em todo. E afRrmam os

antigos naturaes
,
que alli tivera o grande

Alexandre com hum Rey muiro poderofo da

índia huma grande batalha , e que o desba-

ratara , e lhe matara muita gente
,
que toda

fe íepultou naqiielle campo. E íe tal he , de-

via de fer com Poro; pofto que Quinto Cu r-

4CÍo 5 e outros aíErmam
,
que eíla batalha fo-

ra
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ra muito mais pêra o Norte. Em fim íeja

como for , tem eíte Reyno por coda pou-

co mais de duzentas léguas : pelo lertão jaz

eftendido até á Cidade do Agará
,
que íerá

por linha direita cento e íincoenta léguas. E
vendo nós Abraháo O: telio , e nos mappas

communs
,
que vem da Europa , lançado o

rio Indo na enceada de Cambaya
, ( fendo

elle o verdadeiro que atraveíTa o Reyno do
Cinde , e vem embocar no mar

, ) e os Gu-
zarates lançados do Indo pcra fora , eílan-

do elles tanto do Indo pêra dentro ; e cui-

dando donde nafceria tamanho erro, nos pn-

rece que foi do Roteiro de Nearcho Capi-

tão de Alexandre Magno da viagem que por

íeu mandado fez pela cofia da índia ate o
rio Eufrates

,
que Alexandre , fegundo con-

ta Ariano author Grego , depois de vencer

Poro 5 defceo até o mar , onde mandou or-

denar huma Armada pêra ir defcubrir aquel-

la coíla , em que mandou por Capitão eíle

feu grande privado Nearcho ,
que diz Aria-

no
,
que fahio pelo rio Indo fora na coíla dos

Arbios , e como fempre tinham andado por

derredor do Indo ,
que fc divide em mui-

tos ramos pêra diíferentes partes , tomando
diíFerentes nomes , todos os rios que acha-

vam , cuidavam fer o Indo , c por iffo diz

o Roteiro
,
que fahíra por éle fora. E co-

mo não tinham ainda conhecimento das al-

tu-
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turas , e gráos da elevação do pólo A nico
,

como depois veio a ter Ptolomeu , fez o Ro-
teiro daquella viagem por número d: eíla-

dios , e por íingraduras , e fegimdo fua con-

ta claramente íe m.oftra nâo fahir pelo rio In-

do fora. E ponda nós noíTo juizo , e fa-

zendo noflas conjedluras , conformando-nos

com o mefmo Roteiro de Nearciío , e com
a conta dos eftadios que navegou , nos pa-

rece que fahio por hum dos rios da encca-

da de Cambaya mais chegado a Dio
,
que

he o de Madrefaval. E ainda faz parecer

mais certa noíTa conjeftura o que diz o mef-

mo Nearcho , que querendo fahir pela bo-

ca do rio Indo fora , achara a barra peque-

na , e de muita penedia , e que fizera huma
foíla pêra huma parte da boca onde havia

areia
,

por onde fahíra ao mar largo. Do
que fe vé muito claro nao fahir pelo rio In-

do
5
que tirando o Gange , he o mais prof-

pero , e de melhores barras
,
que todos os

da índia , e entram , e fahem por elle for-

nioíiífimas náos ; e Nearcho nâo navegou fe-

iião em navios pequenos de remo. Quanto

mais , que o Roteiro nos eftá claramente mof-

trando iílo
;
porque do rio por onde Near-

cho fahio até entrar na Gedroíia , andou pe-

la coíla dos Arbios , e Oririos dous mil e

feiicentos eftadios , que são cem. léguas nof-

fas , a oito eíladios por milha Italiana , e

três
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três milhas e meia por legua ; e diz que che-

gou ao rio Arbio , onde começavam os Ori-

tios , e fe acabavam os Indianos. Do que fe

vê muito claro faliir com aquella Armada
do rio Indo pêra dentro todo aquelle cami-

nho 5 e antes de fe acabarem as terras do
Guzarate

,
que eftá muiio averiguado fene-

ceram na ponta de Jaquete, e todos os que

dahi pêra fora fahem
, já fe não chamam Gu-

zarates , como nós o averiguámos com os

mefmos naturaes. E continuando com o Ro-
teiro defta viagem . diz Nearcho

,
que palia-

da a Provincia dos Oritios , e entrando pe-

la Gedrofia , lhe ficara o Sol perpendicular,

e as fombras fe mudavam , como acontecia

no tempo do Solílicio na Ilha Meroe. Do
que fe vê começar-fe eíla Provincia hum pou-

co antes do rio Indo no rio de Cache ,
por

íima de quem atraveíTa o Trópico. E como
era em Agoílo quando fazia efta viagem , e

o Sol andava fobre o Trópico de Cancro

,

ficava-lhe fobre a cabeça , e achava diíFeren-

ça nas fombras. Eíta Provincia Gedrofia
,

fcgundo Ptolomeu , fera de cem léguas
,
por-

que começa na Cidade Rizana em vinte gráos,

(que nós temos pela mefma de Cache
, ) e

acaba no rio Arbio em vinte gráos , em que

ha a mefma diftancia das cem léguas. E fa-

zer Nearcho eíla Provincia de dez mil eíla-

4ios, que sâo quaíl trezentas eíiiicoenta lé-

guas
,
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guas , devia de nafcer ou do erro da rra-

ducção do Grego 5 em queAiiano eícreveo

eíla jornada , ou do engano da eílimativa
;

porque como fazia conta as jornadas, dan-

do tantos eítadios a cada huma , e por aquel-

las paragens fempre ha impedimento de a-

guas , de cujo curfo Nearcho não tinha no-

ticia , achando as correntes contra fi em al-

gumas paragens , cuidavam que andavam a-

vante , e tornavam atrás , dando iíngraduras

ordinárias
,
porque nao tinham conhecimen-

to da terra , nem de fuás balizas , como nós

hoje temos
,
porque por toda a coíla da ín-

dia dentro , e fora do Indo pelas balizas , e

conhecenças fabcmos o que navegamos. E
daqui viria Nearcho fazer eíla Província tan-

to maior que a Carmania , fendo tanto mais

pequena , como logo adiante moílí*aremos

,

quando particularmente tratarmos de ambas.

E tornando ao Roteiro , depois deíla Ar-
mada entrar pela Província Gedroíia , andou
por ella , e pela de Carmania , Períia , Su-

íia , até chegar ao rio Eufrates , dezoito mil

<iuzentos e fmcoenta cíladios
,
que sao mais

de feiscentas léguas noífas , não havendo da

boca do rio Indo até o Eufrates mais que
trezentas e trinta. E querendo os Geógrafos

modernos , Abrahao Ortelio
, João de Ca-

damafto , Jofefo Moletio
,
Jeronymo Ruí-

celli, e outros fazer fuás tavoas , emappas,
ín-
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indo bufcar cílc rio Indo por onde Ncarcho
íahio

,
pela conta dos eíladios que andou ,

aínm em toda a jornada , como dantes de
chegar a Ged roíia , deram comiigo naencea-

dâ de Cambaya , Jançando-o da ponta de

Dio pêra dentro , e deixando os Guzarates

da banda de fora. Eíle erro lhes fez confun-

dir o fino Cantincolpus de Ptolomeu com o
íino Bragazeno , não lançando todos em fuás

íavoas mais de quatro enceadas da boca do
Indo até o Gange , deitando Ptolomeu ef-

tes finco.

Smus Cantincolpus , em que o rio In-

do defcarrega com íete bocas , de que a mais

Oriental heLinabare, queellemette em vin-

te gráos do Norte , e a mais Occidental Sa-

gapa em t 'jzenove e meio , a que Plinio cha-

ma Sando , ou que feja corrupto' de Cinde ,

ou que eile feja de Sando.

A fegunda enceada he Sino Barigazeno
,

cm que mette aiguns rios , e os principaes

sao Gaoris , e Rende em dezefeis gráos
,
que

parecem es de Baroche , e Surrate , a quem
os naturaes chamam Narbenda , e Tapeti ,

que eftam hum do outro namefma diílancia

em que Ptolomeu os pôe.

A terceira enceada he Sinus Colchicus

,

onde mette Colchi em Porju
,
que por fcm

dúvida fe tem fer Cochim
,
que naquelle tem-

po devia de fer hum grande feio
^

porque

das-
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das efcrituras da índia fetcm, que já o mar
naquelia parrc cliegou até o pé do Gate, e

que depois recoliiendo-íe cm feu centro , dei-

xou aquclJa faxa de terra
5
que hoje chamam

Malavar.

A quarta cnceada he o Sino Agarico ^

que elle mette do Cabo Comori pcra o Gan-
ge

5
que he aquella

,
que ainda hoje fe vê de

Beadala até Negapaiao.

A quinta he o Sino Gangetico , em que

vai defcarregar aquelle famolb em nome , e

fobcrbo em aguas Gange ; e da confusão que

depois os Geógrafos fizeram nos dous Sinos

,

Cantincolpus , e Barigazeno , fazendo de am-
bos hum 5 nafceo a Cidade de Confamba

,

que Ptolomeu m.ette no Sino Cantincolpus em
vinte gráos , fazerem-na cabeça do Reyno de

Cambaya , fendo efta a Barigaza
,
que o mef-

mo Ptolomeu mette no Sino Barigazeno em
.... gráos

;
por onde fica confundido o er-

ro dos m^ppas , e entendidos bem os ter-

Tnos , e fins do Reyno Guzarate , em. que el-

les tanto variaram. E quando fallarmios em
huma Armada

,
que foi de foccorro ao Cin-

de 5 fendo Governador Francifco Barreto ,

modraremos claramente donde nafceo o er-

lo dos modernos chamarem áquella Provín-

cia Dyul Cinda, fendo Dyul huma coufa,

e Cinda outra. Como também com o favor

Divino pelo decurfo da hilloria moftraremos;

mui-
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muitos nomes próprios de Cidades , Villas

,

rios
,
promontórios , e muitas outras coulas ,

que andam adulteradas nos Efcritores Italia-

nos
,
que á índia vieram antes dos Portugue-

zes , como foram Marco Polo Veneto , Mi-
cer de Conti , e outros

;
porque de traduc-

çáo em traducção , vindo a mudar fyllabas ,

e letras
,
perderam de todo os nomes verda-

deiros 5 e muito poucos dos que elles no-

meam sao hoje conhecidos nefte Oriente.

Deixamos Gregos , e Latinos
,
que iíTo hc

hum pego infinito , .do que tem nafcido tão

grande confusão nos nomes dos íimplices en-

tre os Médicos , e não nos tem dado pou-

co trabalho as informações que com os Mou-
ros , e Gentios tomámos

j
porque efcreven-

do hum nome próprio de huma coufa com
as mefmas letras que elles dizem

,
quando

lha tornávamos a recitar
, já pelo aítento ,

e pronunciação o não conheciam ,
porque

são linguas grofleiras , e os caraítercs mui
diíFerentes dos noíTos.

CA-
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CAPITULO VII.

De como Soltão Badur tratou de fe ir pe^

ra Meca , efoi contrariado dosfeus : e de

como mandou pedir {occorro ao Governa-

dor Nuno da < 'tinha contra os Magores ,

proifiettendo-lhe fortaleza em Dio : e de

como foi ter com elle Martim ^^jfonfo de

Soufa.

Tornando a continuar com as coufas

de Soltão Badur
,
que deixámos reco-

lhido na Ilha de Dio , depois de tornar em
íl , e perder parte do medo que levou

,
que

IJje não deixou fentir o que pcrdeo , veio a

cãhir na conta , e começou a entriílecer-fe por

ver, que por íua fraqueza, e mdo confelho

perdera em tão pouco tempo o mais pode-

lofo 5 mais rico, e mais eftendid o Império,

que todos os do Mundo naqueile tempo ,

que via em poder de hum inimigo cruel ,

e íyranno , e de que cada dia tinha novas ,

que íem piedade algum.a punha tudo a fer-

io , e a fogo , e ufando com feus naturaes

íis mores deshumanidades que fe podiam ima-

ginar. Ilio fentia na alma, e lhe fazia deno-

do refufcitar o medo com que lhe fugio ,

porque temia o foíTe ainda commctter na-

c]uella Ilha, onde lhe não poderia efcapar,

que quando anaopudeíTe entrar por armas,
o
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o faria por fome
;
porque poílo que nella ti-

veíTe muitos mantimentos , a gente era tan-

ta
,
que receava faltarem-l.he. Com eílas ima-

ginações não fe quietava , cuidando no que

faria. E como era fraquiííimo de animo , e

de condição vil, c baixa , tratava de prover

mais a fua vida
,
que a feu Eítado , fazen-

do muitos difcurfos pêra a poder falvar. E
em fim de todos veio a determinar- fe de fe

ir pêra Meca , tomando por efcufa de fua

fraqueza
,
que de avorrecido do Mundo de-

fejava de ir fervir Mafamede o que da vi-

da lhe rcilaíTe ; mandando pêra iíTo com mui-

ta brevidade preparar fete náos , em que en-

travam dous galeões
,
pêra fe embarcar com

fuás mulheres , e thefouros , começando a

mandar embarcar coufas neceíTarias pêra a

jornada , c quaíi quatro milhões de ouro em
moeda , e pedraria , com outras riquezas de

peças 5 e louçainhas fem conto : e com if-

to a fua principal mulher , com fuás donas ,

e donzellas. E querendo ultimamente em-
barcar-fe, foi impedido de alguns Grandes

,

que ainda o acompanhavam
,
perfuadindo-o

com. muitos rogos
,
que nao fzeíTe tal jor-

nada
,
porque era coufa indigna de hum Rey

táo nomeado no Mundo de rico , e pcdero-

fo
,

porque todos os que o foubeíTem , o
Jiaviam de attribuir mais a covardia

,
que a

devoção : que elle tinha hum remédio mui-

Couro, Tom. L P, iI, Z 10
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to á mão , e muito certo pêra tornar a co-

brar feu Pveyno
5
que era o favor, e ajuda

dos Portuguezes
,
que com lhes dar forta-

leza naquella Ilha
,
que era o que o Gover-

nador da índia tantos annos havia que pre-

tendia , e que com os ter nella
,
podia quie-

tar-fe , e não receiar o inimigo ; e que tan-

to que feus vaíTalIos ouviíTcm
,
que fe pre-

parava pêra tornar a cobrar feu Reyno , e

que os Poríugnezes o favoreciam , efíava

muito certo acudirem-lhe todos ; e que pe-

lo contrário , vendo-o embarcar , entregariam

liberalmente o Reyno aos inimigos , e fica-

ria o Império do Guzarate (que tantos an-

nos foi Senlior fupremo) debaixo de jugo

alheio. Com. eftas , e com outras muitas cou-

fas, que lhes diíTeram , cobrou algum alen-

to , e começou a refpirar. E vendo que o
aconfelhavam bem , como era máo , não

deixou logo de conceber em feu animo
, que

pofto que por então conccdeíTe fortaleza em
Dio , tanto que rornaíTe a cobrar feu Eíla-

do , todas as vezes que quizeíle lha tornaria

à tomar. E mudando parecer , como foi tem-

po defpedio as nács que eftavam de verga

d'alro , e fez delias Capitão hum Mouro nuii*

To feu acccito , ch?mado Cafarcan , a quem
(entregou fcus thefoiiros , e fja mulher , dan-

do-lhc por regimento
,

que fe não partiíTe

de Judá até não ver recado feu. A tenjão do
Ba-
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Badur mandvir cites thefouros , e a mulher

,

foi , nao lhe íahir de todo omcdo , e a deí-

confíança de poder tornar a cobrar feu El-

tado
;

porque quando de todo em todo a

Fortuna niílb o quizelTe perfeguir, ahi \\\Q

ficava então lugar pêra fazer a jornada que

peitendia , e paíTar-fe a Meca ^ ainda que

foílb cm trajos mudados
,
pêra o que queria

lá ter todas aquellas coufas. Defpachadas ef-

tas náos , defpedio logo por Embaixador Xa-
coez

5
que era já conhecido do Governador,

com cartas pêra clle , e procurações baílan-

tes pêra lhe poder oíferecer huma fortale-

za na liha de Dio
,

pedindo-lhe que logo

fe foíTe pcra elle com todo o poder que ti-

veíTe junto ; dando-lhe por regimento ,
que

paílaíTe por Chaul , onde eílava Martim Af-

fonfo de Soufa Capitão mor do mar da ín-

dia invernando , e lhe déííe cartas que lhe

efcreveo , em que lhe dizia
,
que logo fem

fazer dilação fe foíTe pêra Dio ,
porque im-

portava aíTim ao ferviço d'E]Rey de Portu-

gal. Xacoez partio logo cm hum navio mui-

to ligeiro , c cm três dias chegou a Chául

,

e fe vio com Martim Aíionfo de Soufa , e

Jhe deo as cartas de Soltíio Badur , e feu re-

cado 3 com que fe alvoroçou m.uiro \ e por-

que tinha toda a Armada varada por fer a-

inda entrada de Setembro-, embarcou- fe lo-

go em quatrp navios ligeiros com. muitos Fi-

Z ii dal-
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dalgos , e Cavalleiros , e deo á véla pêra

Dio , elcrevendo ao Governador pelo mef-

mo Embaixador a jornada que fazia , dei-

xando em Chaul ordem pêra logo ir após

ellc toda a Armada
,
que o Capitão de Chaul

com muita prefla fez Jançar ao mar, e em-
barcando- fe feus Capitães o foram feguindo.

Manim AfFonfo de Soufa atraveiTou o gol-

fo 5 e foi ferrar a outra coíla , e demandou
a barra de Dio , e entrou por ella muito

embandeirado falvando a Cidade, e foi fur-

gir defronte dos Paços d'ElRey
,
que eíla-

vam hum pouco aílima , donde hoje eílá a

Alfandega ; e logo defembarcou acom.panha-

do de todos os que com elle foram , e en-

trou na Cafa d'ElRey
,
que o mandou rece-

ber pelos feus Grandes , e chegando a elle

fe lhe humilhou , mandando-lhe dizer
,
que

era alii vindo pcra o fervir ; e que por acu-

dir a feu chamado deixara toda a fua Ar-
mada

5
que logo chegaria , com. que elle ef-

tava muito preftes pêra o fervir em tudo o
que lhe mandaíTe ; e que quanto aos Mago-
res

5
que bem fe podia fegurar

,
porque em

quanto alii eííiveífem os Portuguezes , elles

nao chegariam á viíla daquella Ilha , e que

o Governador não tardaria muito , e que Qtv-

tão fe faria tudo o que çllc mandaíTe. Sol-

•tão Badur o reccbeo honradamente , e lhe

agradeceo feus offcrccimcntos ; e lhe difle,

que
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que cllc eftava preftes pcra dar ao Governa-

dor o lugar que quizcílc na Ilha , e que pê-

ra iflb o mandara chamar : que entre tanto

viíTe elle onde fe queria agazalhar
,

que o
iízeííe 5 e que fe lhe daria tudo o neceíTario.

Martim AfFonfo efcolheo a ponta de ibbre

a barra , onde eftava hum baluarte , e alli ef-

reve até chegar a fua Armada
,
que era de

quarenta navios. E deíembarcando toda a

gente
,
poz eftancias em terra , e arvorou fuás

bandeiras , e começou a correr com o fer-

viço de Soltão Badur, mandando rodear a

Ilha pelos catures pêra defenderem os paf-

fos , fe os Magores os vieílem commetter

,

do que elíes não tratavam
,
porque andavam

efpalhados peio Reyno a roubar ; e alguns

Régulos Resbutos por remirem fuás vidas

,

e Eftados fe foram pêra o Magor , e fe fi-

zeram feus vaíTallos ; mas outros que viviam

em ferras , e paíTos eftreitos , fortifícáram-fe

nellas , e fe defenderam , e todos os mais fo-

ram deftruidos dos Magores , e os que po-

diam efcapar de fuás mãos vinham fugindo

pêra Dio , onde eftava Soltão Badur , cui-

dando que fe u^guravam
\
porque na verda-

de 5 não ha coufa que mais anime os vaflal-

los
,
que a prefença do feu Rey

,
quando el-

le não he tão fraco , e acovardado com.o

efte bárbaro
;
que nifto paíTou tanto os limi-

tes da natureza
,
que nem com quantas fe-

gu-
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guranças o Capitão mor lhe dava , e por
inuito que trabalhava pclo animar 5 nada baí^

tava
;
jDorquecomo cada dia vinham os po-

bres , e miferaveis fugindo de rodas as par-

tes pêra aquelia liha , atroando o Mundo
com as cruezas dos Magores , aílim fe lhe

resfriava o fangue , e lhe corria pelas veias

hum humor frio , e malenconico
,
que qua-^

ii perdia o fentimento ; e nao havia momen-
to

5
que nao tiveiíe fobrefaltos , e qrje lhe

não parece fie que os Magores eram comei-
le. ( Qiianto pode hum animo fraco de hum
Capitão

,
que elle fò he baftante pêra fazer

perder tamanhos exércitos como eíles que o
Badur tinha

, que fempre foram vencedores
,

e nunca vencidos !) Aqui fe cumprio bem a^

quelle dito antigo : Qiie antes tomariam hum
exercito de ovelhas com hum leão por go-

vernador
,
que não hum d,e leões com humai

ovelha por capitão.

CA-
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CAPITULO VIII.

Da Armada que efle anno de 15:35' partio

do Reyno : e de como o 'Embaixador de

Cambaya chegou a Goa , e o Governador
Nuno da Cunha mandou com elle Simão
Ferreira pêra ajjentar com o Badur o con-

trato daspazes , e dos Capítulos com que

fe concluíram,

Ty Artido o Embaixador de Cambaya de

X Chaul 3 deo-le tanta preíTa
,
que chegou

a Goa em três dias ; e fendo o Governador
aviíado de fua vinda , o mandou receber mui
honradamente por algumas galés , e fendo

trazido diante delle , o recebeo mui bem , e

vio as carras d'ElRey , e do Capitão mor,
de que foube tudo o que era paíTado. O Em-
baixador lhe diífe de palavra

,
que EIRcy

feu Senhor ficava em Dio muito alvoroça-

do efperando por elle ,
porque defcjava mui-

to fua amizade , e de lhe dar fortaleza na-

quella Ilha pêra mór liança delia : que lhe

rogava , c pedia
,
que fem fazer detença al-

guma foíTe ter com elle
,

porque cumpria

alTim a ferviço d'ElRe7 de Portugal. O Go-
vernador lhe agradeceo aquella vontade que

ElRey tinha , e fez ao Embaixador muitos

cumprim.entos , mandando-o agazalhar mui
bem. E veado que aquilio não era negocio pê-

ra
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ra fe diíliinular, defpedio logo o Embaixador,
e com elle Simão Ferreira com poderes baf-

tantes pêra o Capitão mor Martim Affonfo

de Soiiía com elle aíTentarem , e coníirma-

rem de novo pazes, dando-lhe algumas in-

ílrucçoes , e apontamentos , dizendo-liie que
em. Baçaim elperava por refpoíla ília

,
por*

que Jogo partia após elles ; efcrevendo a Sol-

tão Badur grandes agradecimentos daquella

mercc , e que íe ncava embarcando com mui-

.ta preíTa pêra o ir fervir ; e que entre tan-

to lhe mandava o Secretario
,

pêra com o
Capitão mor aiTentarem com elle as coufas

,

que cumpriam á fegurança da paz , e ami-

zade, que já em feu animo ficava firme, e

fegur-a. E ao Embaixador fez o Governador
muitas mercês , e deo muitas peíTas , e de íua

jornada adiante daremos razão. O Governa-
dor mandou logo com mnliSL preíía nego-
ciar galeões , e galés , tauris , e cotias pêra

Jevarem pedreiros , cavouqueiros , fervido-

res 5 ferram.enta , e mais petrechos neceíTarios

pêra a obra da fortaleza , de que mandou a-

junrar grande cópia pelas Tanadarias de Goa.

Poucos dias depois do Embaixador partido,

chegaram á barra de Goa as nãos que efte

Março paííado de 15' 3
5" tinham partido do

Reyno
,
que eram fete , de que era Capitão

inór Fernão Peres de Andrade , e os outros

Martim de Freitas ^ Thomé de Soufa , Jor-
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ge Mafcaranlias , Luiz Alvares, Fernão Ca-
iiiello , e Fernão de Moraes. Eílas náos man-
dou ElRey cheias de muita , e boa gente ,

c com muito dinheiro , e cabedal : íem em-
bargo de outra muito grande que em Por-

tugal ordenava pêra mandar de foccorro ao
Imperador feu cunhado

,
que fe fazia pref-

tcs pêra irreftituir a feu Reyno ElRey Mu-
ça Azei, Tunes ,

por lho ter tomado Bar-

baroxa. E o Infante D. Luiz deíèjoíb de o
acompanhar nefta jornada partio fugido , e

afforrado pela pofta. ElRey feu irmão de-

pois que o foube , mandou-lhe huma gran-

de Armada, de que foi Capitão mor Antó-
nio de Saldanha, e dava Deos naquelle tem-

po dinheiro pêra todas eflas dcfpezas , não

rendendo a índia a metade do que depois

veio a render ; e chegou o Reyno com if-

to a eílado
,
que efcaífamentc podia armar

quatro náos pêra eíla carreira. Com a che-

gada delia Armada fe embarcou o Governa?-

dor , deixando encarregadas as coufas ao Ca-
pitão da Cidade D. João Pereira , com or-

dem pêra defpedir as náos pêra irem tomar
a carga a Cochim

,
porque elle havia de def-

pedir de Dio as vias. Levou o Governador
cem navios groffos , e miúdos, em que hia

embarcada muita , e mui luftrofa gente , e

todas as coufas que lhe pareceram neceíTa-

jias pêra a fabrica da fortaleza , deixando
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ordem pêra fe lhe mandar ainda mais

,
que

fc \\\Q ficavam fazendo , e negociando. Da-
da á vela com cita frota , foi feguindo fiia

jornada , em que o deixaremos
,
porque lie

neceflario continuar com Simão Ferreira
,

que tanto que partio de Goa em companhia

do Embaixador de Soltao Badur , tanta pref-

fa fe deo
,
que antes de quinze de Setem-

bro chegou a Dio. Simão Ferreira fe defem-

barcou na eítancia do Capitão mor , e lhe

deo as cartas do Governador , inftrucçoes ,

e Procurações que levava. O Embaixador foi

dar conta a ElRey da jornada , e da vinda

de Simão Ferreira , a que elle logo rxiandou

bufcar pelo mefmo Embaixador , e por to-

dos os Grandes de fua Cafa
,
que o levaram

,

indo elle acompanhado de muitos Portugue-

zes. O Badur o recebeo com muita honra

,

e elle lhe deo a carta de crença do Governa-

dor , além de outra que lhe efcreveo de cum-

primentos. ElRey raoílrou folgar com aquel-

]a preíía , e remetteo todos os negócios a

Xacoez , e a Medinarrão Capitão da Cida-

de , e a outros OÍTiciaes de íua Cafa ; por-

que todos com o Capitão mor capitulaíTem

as pazes , o que logo fe fez , ajuntando-fe na

eftancia do Capitão mór, aonde fe aprefen*-

taram os apon amentos de parte a parte ,

c]ue viflos , e praticados fe vieram a concluir

na forma feguinte:

» Qv.ie
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)) Q]ie EIRev Soltao Badur fe obrigava

)) a dar logo hum lugar naqiiella Ilha na pon-

» ta de fobre a barra
,
pêra fe nelie fazer hu-

» nia fortaleza da grandura , e tamanho que
)) o Governador quizelTe.

)) Que lhe concedia , e dava o Baluarte

)) do mar fem a fua artilheria.

» (luQ de novo lhe dava , e confirmava

)) a Cidade deBaçaim com fuás 'erras , ejur-

)) diçáo 5 aíllm , e da maneira que já pelo ou-

» tro contrato lhe tinha dadas. » Eíles síío os

Capítulos que o Badur concedeo. Os feus que
lhe concederam , são os feguintcs

:

)) Qiie todas as náos de Meca
,
que pe-

)) lo primeiro contrato eram obrin^adas irem

)) a Baçaim , dalli por diante iriam á Ilha de

)) Dio , aífim como d'antes coílumavam , ás

)) quaes fe lhes nao faria força alguma ; e que

)) querendo qualquer delias por fua vontade

5) ir a Baçaim , o poderia fazer ; e aílim o fa-

)) riam todas as náos de todas as mais partes
,

5) que navegariam aílim. á ida , como á vinda
,

)) pêra onde quizeíTem livremente, mas que

)) todas feriam obrigadas a tomar íalvo condu-

^> £lo dos Capitães d'ElRe7 de Portugal.

)> Olíc naqueila Ilha de Dio não teria EI-

•» Rey de Portugal nenhumas rendas , direi-

)) tos 5 nem entradas , nem jurdiçao alguma

)) fobre feus naturaes : e que fomente pof-

}) fuiria a fortaleza das portas a dentro.

))Que
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» Que os cavallos da Perfia , e Arabis!

,

» que pelos contratos paíTados eram obriga-

» dos a ir a Baçaim , daili por diante iriam

»a Dio 5 aonde pagariam direitos a ElRey
Ti de Portugal , fegundo o coftume de Goa.
"» E que os cavallos que fe alli não compraf-

» fem
3
poderiam íeus donos tornar a levar li-

» vremente pêra onde quizeíTem. E que iíTo

» mefmo todos os cavallos que vieílcm dos

)) portos de Meca leriam livres , e não pa-

)) gariam direitos alguns.

» Que ElRey de Portugal , e íeus Go-
)) vernadores não mandariam fazer guerra ao

» Eftreito do mar Roxo , nem nos lugares

» da coíla da Arábia ; e que todas as náos

55 daquellas partes navegariam livremente íem
y> as noíTas Armadas entenderem com ellas.

» Mas que havendo Armada de Rumes , e

» Turcos , então os poderiam ir bufcar , e

m fazer-lhes guerra.

» Que 03 Reys de Portugal , e os de Gu-
» zarate feriam amigos de amigos, e inimi-

» gos de inimigos. E que o Governador Nu-
-)) no da Cunha feria obrigado a ajudar a el-

» le Soltâo Badur com todo o íeu poder por

»mar, e por terra contra feus inimigos.»

Eftes contratos aíTignou Soltao Badur, e

jurou de guardar , e cumprir perante o Ca-

pitão mor , Simão Ferreira , e Capitães da

Armada , de que fe paliaram dous inílrumen-

tos.

I

I
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tos , hum pcra ficar em poder dos Ofíiciacs

do Soltão Badur , e outro pêra fe Jevar ao
Governador a Baçaim , aonde havia de ef-

perar por recado. Soltao Badur defpedio lo-

go o Embaixador Xacoez com o traslado dos

Capitulos , e lhe eícreveo ellc , c o Capitão

niór
,
pcdindo-lhe que logo fe foíTe pêra Dio.

Chegado Xacoez aBaçaim, já achou o Go-
vernador , e dando- lhe as cartas , e Capitu-

los , os feftejou muito. E porque a carta do
Badur he fubílancial , nos pareceo bem ir

aqui junta
,
que continha o feguinte :

» Nomeado do Grande Rey , leão do
)) mar das aguas azuis , Nuno da Cunha por
)) mercê d'E!Rey fcu Capitão mor. Sabe-

)) reis que o Secretario Simão Ferreira fiel

)) privado em ambas as partes , e Xacoez ú-

» lho dourado vieram a mim , e me deram
-» a carta que me enviaftes , onde vi , e en-

» tendi mui bem voíTa vontade , e defejo ,

)) o que antes dilTo Xacoez me tinha declara-

» do y mas agora por boca de Simão Ferrei-

)) ra me acabei de certificar da volTa amiza-

)) de. Pelo que o que tantos annos ha que íe

)> náo pode cumprir , nem vos houvera de
» vir ás mãos tão cedo ,

(que he lugar pêra

» eftarem Portuguezes em Dio, ) eu vos faço

» mercê delle da banda que quizerdes , af-

<)» fim como me mandais pedir com todas as

^) condições . que Simão Ferreira por virtu-

xde
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» de da voíTa Procuração outorgou , como
» fabereis por íua cana , e por palavra de Xa-
)) coez

,
que Já vai. Agora he neccffario

,
que

Ti tanto que eíla vos for dada , fern dilação

>i alguma vos venhais com Xacoez. Eu ti-

^)) nha elcrito ao Capitão mor que Ic vieíTe

'» pêra mim , e tanto que vio meu maiida-

» do , logo fe veio a minha caía , com o

)) que eu folguei muito , e o detive pêra me
5) lervir. Feita em Dio a vinte e oito de Se*

:» tembro. » O Governador tanto que vio os

Capítulos, e contratos, largando tudo, em-
barcou-fe com muita prcíla , e atreveirando

aquelle golfo foifurgir aos dez dias de Ou-
tubro na barra de Dio , aonde Jogo foi vi-

litado da paite do Soltao Badur
,
pedindo-

Ihe que defembarcaíTe em terra
,
que lhe da-

riam lugar pêra fe apofentar com toda fua

gente. O Governador Uiq refpondeo
,
que

logo lhe iria beijar as mãos , e fervillo etn

ludo
,
porque pêra iíío era alli vindo. Mar-

tlm AíFonío de Soufa lo?o fe vio com o Go-
vernador , e lhe deo conta do eítado em que

as coufas eílavam , e chamando todos os Ca-

pitães , e Fidalgos velhos a confclho , tra-

tou com elles ibbre o modo que teria nas

viílas com Soltao Badur. E por todos foiaí-

fentado
,
que agora que elle eílava quebra-

do , e em eílado que fe valia delle
,
que o

foíTe vifitar a fua caía, fem outros pontos,

neoi
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lem ceremonias
,
porque também clleeftava

S^m cama mal defpoílo , e que agora já fe

Viam como amigos. Concluido ifto , mandou
o Governador recado por toda a Armada ,

pêra que rodos íe preparaíTcm o mais cul^

tolamente que pudeíTem pêra o dia da det-

ém barcaça o.

CAPITULO IX.

De como o Goi:ernador 'Nuno da Cunha fe
vio com Soltão Badiir , e de novo confir-

maram as pazes j e fe começou a forta-

leza : e de alguns foccorros que o Gover-
nador deo ao Soltão Badur contra os Ma^
gores,

AO terceiro dia da cliegada do Gover-
nador , em que tinha ordenado ver-íè

com EiRey
,
paliando toda a gente aos na-

vios de rem.o com a enchente da maré , foi

entrando pêra dentro
,
porque até então eA

Teve de fora do baluarte no poufo das náos.

Hiam os navios formofamenre toldados , e

embandeirados de fedas de cores ^ tangen-

do muitos inftrumentos , até defronte das ca-

fas d'ElRey onde furgio , e falvou com to-

da a artilheria , e o mefmo fizeram os ga-

leões de fora , dando huma mui foberba , e

formofa moftra. O Governador mudou-fe da
galé em que hia a hum bargantim toldado

de
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de borcado , e formofaincnte embandeirado

,

e foi-fe entretendo até todos os navios po-

rem os proizcs em terra de longo da praia

defronte dos Paços d^EIRey ; tendo o Go-
vernador dado ordem a todos

,
pêra que ef-

íivcíTem preftes , e armados pêra tudo o que

fuccedeiTe. Depois de todos os navios terem

cliegado a terra , foi o Governador paílan-

do por entre elles
,
que o foram falvando por

ordem , e pondo a proa defronte dos Paços

defenibarcou acompanhado do Capitão mor

,

de Garcia de Sá , Pêro de Faria , Fernão Ro-
drigues de Caílel-branco Ouvidor geral , e

de João da Coíla Travaços
,
que aquelle anno

chegara de Portugal provido do cargo de Se-

cretario. A borda da agua achou o Gover-

nador a Xacoez , e a Medinarrão Capitão

da Cidade , e com elles Alucan , Coge Ço-
far , Zcngircan , e outros Capitães que o ef-

peravam por ordem d'EIPvey , a quem o Go-
vernador fez muitos gazalhados

,
porque lhos

deo Xacoez a conhecer ; e aílim accmpa-
niiado de hum grande tropel entrou em Ca-

fa d'ElRey. Hia o Governador vefiido á

Hcfpanhola , calças inteiras ricas
,

çapatos

de veludo , faio preto até os joelhos aber-

to , com mangas cortadas , tomados os gol-

pes com pontas , e botões de pedraria , e

os braços tirados pelos golpes do faio , e

por dentro huma coura de feda rica guarne-

ci-
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cida de ouro , aos hombros hum rico col-

lar eímaltado , na cabeça gorra com plumas
,

e medalha , eipada , adaga , e talabartes de

ouro , e na m.ao hum baílíio , aíTim , e da
própria maneira que hoje eftá retratado na

caía dos Governadores. E comiO era luim

dos grandes , e formoíbs homens de Portu-

gal , em pondo os olhos nelíe
,
quem o nao

conhecera, logo o julgara por quem era, e

cerco que em tudo parecia digno do cargo

que reprefentava. Ao entrar da camará em
qucElRey eftava , o não fez com elle mais

que Xacoez , e os línguas Marcos Fernan-

des , e Coje Percoíi , e Fidalgos Martim
AíFonfo de Soufa , Garcia de Sá , Pêro de

Faria Ouvidor Geral , e Secretario. A cafa
,

cm que ElRey eftava , era cuberta de alca-

tifas ricas por baixo , e as paredes de pan-

nos de ouro , e íèda. Jazia ElRey cm hu-

ma camilha muito rica , veftido em huma
cabaia muito fina , e com huma touca bran-

ca na cabeça , e nos dedos anncis muito ri-

cos. o Governador foi entrando pela caía

com grande continência , repoulb , e gravi-

dade , e antes de chegar hum pouco á ca-

ma d'EíRey , tirou a gorra , e lhe fez mc-
fura ao modo Portuguez. ElP.ey fe fufpen-

deo todo da cama, e o gazalhou com hum
lepouío alegre , e graciofo. Algum.as pef-

foas dizem
, que o maiidou aírentar3 outros

Couto, Tom. L P* iL Aa nos
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nos affirrnáraiTi que Ihcfalhira de pé, e que

logo o defpedira ^ mas as palavras pontuaes

que lhe EJRey diíTe foram eílas : Venhais
embora , leão áo mar

, folgo de vos ver , cou-

fa que nuitto defejava, ( orno vindes do ca-

viinko ? O Governador fazendo-lhe fua cor-

tezia , lhe mandou refponder pela lingua ,

que vinha mui bem pêra fervir a Sua Alte-

7,a , como amigo que crad^ElRey de Portu-

gal feu Senhor
,

pêra o que cftava preíles

com todo o poder que na índia tinha. El-

Rey moftrou folgar m.uito com aquelles com-
primentos , e lhe diíTe que foííe repoufar

,

que Xacoez , e Medinariao correriam com
elle cm todas as coufas que foíTem ncceífa-

rias
5 porque pêra tudo lhes tinha dado feus

poderes. O Governador fe defpedio delle

,

e fe tornou a em.barcar , acompanhando-o até

á praia todos os da Gafa d'EiRey , elevan-

do ancora foi furgir com toda a Armada de-

fronte da ponta onde eftava o Capitão mór.

Ao diafeguinte defembarcou , e mandou ar-

mar fuás tendas , e logo foram a elle Xacoez
,

e Medinarrão , e começaram a tratar os ne-

gocJos , e de novo tornaram a renovar as

Capitulações 5 e fe juraram as pazes aos vin-

te e finco dias do mez de Outubro , aífim por

ElRey a feu modo , como pelo Governa-

dor ; o que fe fez com a mór folemnidade

,

pompa , c magcílade que podia fcr , com mui-

to
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to goílo (fegundo cntao parecia) d^ElRey ,

que na verdade o nao tinha , como depois"

moftrou. E logo o Governador correo com
Medinarrão , Xacoez , e mais Officiaes d'El-

Rey
5
que foram ver , e marcar o lugar pê-

ra a fortaleza
,
que o Governador efcolheo

á fua vontade , e lhe poz feus marcos , e

balizas , de que foi logo mettido de polTe

pelos Oííiciaes d'ElRey , e aíHm do baluar-

te domar, tirando-lhe primeiro a artilheria

que dentro tinha conforme ao contrato. Eí-

ta poííe fe celebrou com grande apparato

,

e inílrumentos de alegria , e de tudo fe fize-

ram autos , e papeis aílinados por EIRej

,

e por feus Officiaes
,
que devem de eííar na

Torre do Tombo do Pvcvno
,
porque na ín-

dia náo ha mais que algumas lembranças èm
alguns livros velhos de Regimentos daquel-

la fortaleza , donde nós tirámos a fubílan-

cia. Feito iílo , mandou o Governador deíem-

barcar as coufas neceíTiirias pêra a fortaleza
,

e toda a gente Canarim que de Goa trou-

xe , aííim de armas , como de officiaes ,
que

fe apofentáram em humia parte da Ilha fe-

pirada, que de fcu nome fencou chamando
Cãnarim Vara , que em fua li ngua quer dizer

:

Povoação dosCanartns. E os Officiaes d'El-

Rey manda^ram trazer das aldeias vizinhas hu-

ma grande cópia de cavouqueiros , e pedrei-^

ros p com que logo mandou o Governador
Aa II pôr
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por mãos á obra dos aliceíTes ^ dando clíe

as primeiras cnxadadas ao Ibm de muitos in-

fírumentos, feílas , e alegrias. Foram-fe a-

brindo os alicelTes de mar a mar com tan-

ta preíla
, que quando foi aos vinte e hum

do mez de Dezembro
,
(dia do Bemaventu-

rado Apoíloio S. Thomé Padroeiro da ín-

dia
,
) lançou o Governador com fua mão a

primeira pedra do baluarte , a que fe deo o
nome do Santo , o que íe fez com grande

folemnidade de Prelados reveftidos
,
que co-

mo hecoítume a benzeram. Comcçou-fe com
muita preíTa a pôr as máos á obra , fendo

os primeiros que apegavam das padiolas , e

dos ceílcs de cal os Fidalgos , c Capitães

,

achando-fe fem.pre o Governador prefente a

tudo , e feílejando-íe tanto a obra da parte

dos naturaes , como da nofía , andando fem-

pre o Governador com a mão na bolfa
,

dando aos pobres , e miiferaveis que traba-

lhavam 5 e fazendo mercês a muitos outros
,

com o que acudiam tantos que fobejavam.

A hum. Fidalgo honrado daquelle tempo ou-

vimos dizer
, que vendo Nuno da Cunha o

íitio da fortaleza , e a prefla com que fe fa-

zia 5 olhando pêra certos Fidalgos que efta-

vam junto delle , lhes diíTera : Vedes vós , áV-

nhores , efta fortaleza ,
que com tanto alvo-

roço fe faz , fabei que ainda ha de fer fe-

píiktira de muitos Fortugues^es : e praza a

>- Deos
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Deos que fe tenha cumprido cita profecia

nos que morreram naquelíes dous eípanto-

ibs cercos
,
que adiante tratamos na quinta

,

e íexta Década. Indo a obra crefcendo , nao

deixavam de acudir a Dio os rebates dos Ma-
gores

5
que ainda andavam pelas terras do

Reyno de Cambaya á fua vontade , e na-

quelíes dias chegou hum catur de Baroche

com carta daquelle Capitão , em que pedia

a ElRey o íbccorreíTe
,
porque tinha por no-

vas
,
que os Magores determinavam de ir

commetter aquella Cidade ,
pêra o que ellc

fe quiz valer do Governador , e lhe man-
dou pedir algum Capitão com foidados pê-

ra fe irem metter nella , e favorecerem os

feus
, porque cem verem Portuguezes fe ani-

mariaai todos a fe defenderem. O Governa-

dor encommendou aquelle negocio a Manoel
de ?vIacedo , a quem deo dous navios com
fetenta Portuguezes , mandando Soltao Ba-

dur em fua companhia hum Capitão feu com
quinhentos homens em outros navios. E fa-

zendo-fe á vela , chegaram a Baroche , e Ma-
noel de Macedo fe foi metter na Cidade

,

e com o Capitão delia andou vendo os mu-
ros , e baluartes

,
provendo os de gente, e

Capitães , e renovando algumas partes ro-

tas , edamnificadas , deixando fe elle ficar de

fira com os feus foidados pêra acudir on-

de foíTe neceííario , animando , e esfor§:an-

do
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do os naturaes pelos ver acovardados , e atc^

morizados das coufas que cada dia ouviam
dos Zviagores. Ha mau Paxá

,
que andava já

lèniior de todo o Império Guzarate , eftava

na Cidade de Amadabá , e dalli dejpedio íeu

irmão Afcan Mirza com dez mil cavailos

pêra ir dar na Cidade deBerodora, eBaro-
che

,
que eraai grandes , e ricas. Eíle pcJo

caminho foi dcftruindo todas as Villas , ehn
gares até chegar á Cidade de Berodora

,
que

era riquiíiima , em que fe fazem as mais fi^

nas roupas de cores ^ e capas pêra as col^

chás de todo o Guzara'e. Éíla Cidade tan-

to que teve novas de iua vinda fe lhe def-

pejou por ler toda de Gentios mecânicos, e

entrando-a os Magorcs , fem refiílencia a fa-^

queáram , e roubaram , deftruindo , e aíTo-

lando feus edifícios
,
que eram muito? , mui

grandes , e fumptuofos. Depois de fartos de
youbos 5 e cruezas foram caminhando pêra

Baroche , levando diante de fi muita gente

que lhe hia fugindo
,
que deo novas em Ba-

roche como os Magores vinham apôs ei-

les. ífto mctteo tam^anho medo nos naturaes
,

que lem efpcrarem ver o roílo aos inimigos ,

largando tudo começaram a fugir, e a def-

amparar a Cidade
,
que era cercada á roda

de muros , e baluartes , e por nenhum cafo

•os Magores os podiam entrar, fe houveíTe

qualquer defensão. Manoel de Macedo ven^

do
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doaquelle medo, e deíinino tanto nos gran-

des , como nos pequenos , acudio com mui-

ta preíTa aos deter , esforcando-os , e anim/an-

do-os , e perfaadindo-os a lhe ajudarem a

defender íua Cidade
,
que clle com os Por-

íuguezes que tinha a defenderiam até mor-
rerem todos; e que era pouquidade , c co-

vardia de animo fugirem fem verem de que :

que efperaíTem os inimigos , e que quando
viíTem que elie os não rebatia , e aítaílava

dos muros daquella Cidade
,

que então fi-

zeífem de íi o que lhes melhor vieíTe ; dan-

do-lhes muitas razoes pêra não haverem de

recear os Magores , e que de hum dia pê-

ra o outro teriam muitos fcccorros do Go-
vernador. Mas como o medo tinha já entra-

do em feus corações . nenhuma deílas cou-

fas os quietou , antes defordenadam.ente fe

foram da Cidade iargandc-a , e deixando-a

dcíerta aílim os moradores , como o Capi-

tão 5 e gente que ElRey mandou em fua com-
panhia. Vendo Manoel de Macedo aquelle

defatino , deixou-lè ficar na Cidade atéappa-

recerem os inimigos. E não fendo poílivel

defendella
,
por ter mais de ]]uma légua em

roda, também fe embarcou em feus navios,

e fe fez á vela pêra Dio , e deo conta ao

Governador de tudo o que paílbu , e elle

lhe teve muito a bem o que fez.

CA-
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CAPITULO X.

De coyno Hamau Paxd Rey dos Magores fe
recolheo pêra feus Reynos

,
por lhe entrar

por elles hum Rey dos Fafanes : e de co^

mo Soltão Badur o foi feguindo , indo em
fíia companhia Martim Ajfonfo de Soufa :

e do que lhe na jornada aconteceo.

T T Ia o Governador Nuno da Cunha con-

XjL tinuando na obra da fortaleza com tan-

ta pieíTia
,
que aos nove dias de Fevereiro,

dia de Santa Apollonia , cílava já toda em ro-

da na altura do andar das ameias , e no meí^

mo tempo fe acabou a cava
;

porque pela

multidão dos trabalhadores fe repartiram os

baluartes de feição
,
que quando fe acabou

hum , acabaram todos. Soltao Badur trazia

grandes efpias fobre os inim.igos , e cada dia

era avifado do que faziam , e perto dos

quinze dias de Fevereiro teve rebate que os

Magores fe recolhiam pêra fuás terras mui
apreífados por lhes virem novas que os Pa-

tanes vinham fobre ellas. Com eftas novas

resfolegou o Badur , e começou a fazer pre-

paramcntos , e ajuntar a gente de cavalio

,

que eivava recolhida pelas aldeias da outra

banda pêra ir apôs os inimigos , mandando
diante alguns Capitães pcra que foíTem a-

juntando toda a gente que pudeílem , como
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íizcrain. ElJc íc noz em campo com dez mil

de cavalloj que eram os oruinarios , e que

o feguiam lempre \ c mandou pedir ao Go-
vernador

,
que lhe àié.^Q, Marrim Afíoníb de

Souía com mil Portuguezcs pêra o acompa-

nhar ncíla jornada. O Governador vendo que

pelo contrato das pazes eílava obrigado a

lhe dar todo o íavor, e ajuda que lhe pe-

diííe , e por outra parte entendendo que fe

\\\Q, concedeíTe o que pedia ,
punha toda a-

quella gente a muito grande rilco , e peri-

go, porque não íabia leaquclla retirada dos

Magores feria invenção, c ardil de guerra
,

pêra ver fe podia haver ds mãos o Badur;

porque fendo aílim , e vohando os inimigos
,

cíiava multo certa fua perdição por Jba gran-

de covardia , e que os Portuguezes haviam
de íicar todos na cilada

,
porque não haviam

de Fugir. E praticando todas eílas couías cm
coníeiiio com os Capitães , e Fidalgos ve-

lhos , lhes pedio feu parecer. Mas primeiro

que falla0em , como Martim Aíibnfo pre-

cedia a todos por Capitão mòr do mar, le-

vantou-fe em^ pé , e diíTe
,
que elle eílava pref-

tes pêra naquelle negocio arrifcar a vida
,

honra , e Jiberdade
,
porque menos era per-

der tudo ifto
, que huma tamanha occafão

de moftrar a lealdade , e valor Portuguez

,

e ganhar naquella jornada huma tamanha
Jionraj eque quanto maior foíTe o perigo,

tau-



378 ÁSIA DE Diogo de Couto
tanto maior era o defejo que tinha de fe ver n

nelle. Qj,ianto mais
,
que nada íe arrifcava C

em íeguir homens , que já por fi hiam dcs' i-

baratados, e dcfmandados , acudindo a fuás
f

terras : que lhe íizeíTe m.ercê conceder-lhe a- S

quella jornada
,
porque negnndo-l ha , maior ti

riíco corria a fama do nome Portuguez
,
que f

fua vida 5 e mais eílando tao obrigado pelo d

contrato das pazes, que tinha juradas de lhe c

dar todo favor, e ajuda neceffaria pêra tor-
p

nar a cobrar feus Reynos , e que por fima E

de tudo fó pela connan'^a
,
queaquelle Rey 2

attribulado tinlia nos Portuguezes , iè llie ha- \

via de conceder o que pedia. O Governador íí

lhe louvou aquelle zelo, e vontade com que
[

ie oíFerecia pêra aquelia jornada , aílim por :^

ferviçc do feu Rey , como por honra de fua

-nação , e alIim lha concedeo , aílinando-lhe

quinhentos homens , o que lhe elle teve em
mercê. E logo lhe acudiram a fe lhe oítere-

cerem os melhores , e mais lufírofos de toda

a Armada. Soltáo Badur eftimou muito a- j

quelle foccorro
,
porque lhe foi Martim Ar- í

fonfo dar moílra com a fua gente
,
que foi :

hum.a coufa formofiíUma de ver ; e mandou
dar cavallos a todas as peíToas que os qui-

zeram , e todas as mais couías neceíTarias.

ElRey paíTou-le logo á outra banda , c co-

meçou a marchar , levando fempre apar de

fi Mariim AíFonfo com todos os Portugue-

zes,

1;
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!zcs
,
que tomou pêra guarda de fua peflba.

Os Fidalgos 5 c pelFcas principaes que fo-

ram neila jornada eram Manoel de Soufa

primo com irmão de Marrim Aftonlb de

Soufa , Fernão de Soufa de Távora , Fran-

cifco de Sá dos ocolos , D. Diogo de Ai-

,

meida Freire , Alarrim Corrêa da Silva , Ma-
'noel de Soufa de Sepúlveda, António Mo-
niz Barreto , e hum Foao Freire

,
que era

provido da Capitania de Cananor , e outros.

ElRey foi caminhando apreíTadamiente , e

antes de checar á Cidade de Amadabá , te-

ve rebate que os inimigos tornavam a vol-

tar , e após o recado começou a ^'ir o tro-

pel das gentes das aldeias, que vinham fu-

gindo. Soltão Badur ficou tão fobrefakado
,

que perdido o animo perguntou a Martim
AíTonfo de Soufa que faria

,
(que como ef-

tava fora do medo que eíle tinha , e natu-

ralmente era refoluto , e de grande coníè-

Iho ) diíTe
,
que fe recolheífe a hum monte

grande que eftava no cabo do campo em que

clles eílavam
,
(pêra onde vio recolher toda

aquclla gente que vinha fugindo, que cfcava

todo cuberto delia
, ) e que alh' no cumiC dclle

puzeífe as iníignias Reaes, porque vendo-as os

inimigos , e cuidando que toda aquella g^w-

te era de guerra , eflava certo não o oufa-

rem a commetter. E poílo que o quizeíTem

fazer ^ o monte era grande, e accommoda-
do
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do pêra fe defenderem nelle , e que fe fe-

guraíTe ,
porque elle , e rodos os Portugue-

zcs o defenderiam ao Mundo todo , e que

primeiro haviam de morrer diante deJle por

defensão de ília peíToa
,
que Teus próprios na-

turaes. O Badur pareceo-ihe bem aquelle con-

felho
,
quietando-fe com ver o animo , e fe-

gurança de Martim AfFonfo de Soufa , e foi-

íe recolhendo pêra o monte fcmpre no meio

dos noíTos ; e ainda não era bem cm fmia

.

quando arrebentou pelo campo Afcari Mir-

za irmão do Rey dos Magores com oiro miJ

de cavallo efcoihidos , que fe vinha recolhen-

do de Barochc
,
por ElRey feu irmão Wk

ter mandado recado que fe recolheíTe, e fi-

calTe com aqueila gente na fua retaguarda

,

como o hia fazendo. E eftando na Cidadí

deAmadabá teve avifo de como Solrao Ba-

dur hia apôs elle corii pouco poder
j

pele

que tornou a voltar por ver fe o podia cO'

]her ; e tanto que chegou aquelle campo
que vio a multidão de gente fobre o mon-

te , conhecendo as iníignias Reaes , cuidan-

do (como Martim AíFonfo de Soufa diíTe^

que toda era de guerra , foi dando viíla pe-

lo pé do monte , e cingindo o campo defap-

pareceo delle. Martim AfFonfo de SouGi, con-

tra vontade d'ElRey, com eíTes poucos át

cavaiio de fua companliia defceo abaixo pê-

ra tomar viila dos inimigos , e os vio en-

trar
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trar por algumas aldeias a que deram fogo

;

e vendo que nao podia remediar aqueJIes da-

mnos por nao ter gente , tornou-iè a reco-

lher muito pez í' rolo de lhe nao poder dar

hum toque. O Badur ficou alli toda aquella

noite com grandes vigias , deitando efpias

apôs os Magores , e ao outro dia foube fe-

rem recolhidos. E receando-fe de outras ci-

ladas , tratou de fe recolher a Dio , mandan-
do alguns Capitães com cavallos h'geiros pê-

ra feguirem os inimigos até de todo os lan-

çarem fora doReyno. ElRey chegou a Dio
muito contente dos noíTos , e fez a todos

muitas mercês , e entre tantos males hum íó

bem tinha
,
que era fer muito liberal , e graji-

diofo , e tanto, que fe affirm.a, que viíitan-

do-o Martim AíFonfo de Soufa dia de Rejs

,

lhe dera elk peças de ouro , e pedraria
^
que

valiam vinte mil cruzados
,
porque lhe dif-

fe Joáo de Sant-Iago , que naquelle dia fe

coftumavam a dar Reys. Aflim deixaremos

agora eftas coufas
,
por darmos a conhecer

os Magores , em que até agora falíamos
,

porque he affim neceífario pêra a hiítoria.

DE-



ECADA (QUARTA.
LIVRO X.

Da Hiftoria da líidia.

CAPITULO I.

Da origem , e principio dos Magores , e Tár-
taros , e Provifidas que pojjuíram : e do

tempo em que receberam a Lei de Qhri-

Jlo : e de coyno entre elles fe coiijiituio a
dignidade do Frefle João , a que chamam
das índias : e de como fe trafpajjou no

Imperador da Etbiopia,

A que agora tratamos dos Magores
,
(de

que muitas vezes Jiavemos de fallar,)

razão ÍQxi Gue os demos a conhecer aa

Mundo , e moftremos donde tiveram prin-

cipio 5 e origem
;
porque nos nao lembra ter-

mos viíío eícritura aigum.a
,
que nos déíTe

verdadeiro conhecimento defres bárbaros ,

pofio que confufamente muitos Authores ef-

creveíTem delles , havendo-os por Tártaros,

o que tudo logo apontaremos , e traremos

â verdade á luz
,
porque a tirámos de luas-

pro-
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próprias hiílorias ,
que em lingua Períica a-

chámos em poder de hiins Embaixadores

dos meíinos Magores ,
que a efta Cidade de

Goa vieram. E porque havemos de tomar

a coufa de lon^ç , e forcado nos havemos
de eílender , nos devem perdoar os leitores

,

poílo que iílo fervirá fó pêra curiofos de an-

tiguidades
5
que nos devem bem de agrade-

cer o trabalho
,
que nifto tomamos ,

por ti-

rar a confusão que até agora houve ncftas

coufas. Pelo que fe ha de laber
,
que nas hif-

torias Tártaras , e Períicas fe acha proce-

derem eílas gentes de hum dos netos de Noé
(a que ellcs chamam Noa) filho dejaphet,

chamado Turc
,
que na repartição do Mun-

do dizem caber-lhe efta parte de Afia. Def-

te Turc não achamos feito memoria em ef-

critura alguma outra ;
porque nem na Sagra-

da , nememjofefo áQ Antiquitatibus ^ nem
em Berofo , nem em todos os mais Autho-

res
5
que efcrevêram da povoação do Mun-

do depois do dikivio , não achamos nom.ea-

do a Japhet , mais deíles {qiq fiihos , Gomer

,

Magog , Medir, Javan , Tubal, Mofcho

,

e Tiras
,
que povoaram toda a região que

jaz do monte Amano , e Tauro até o Ta-
nais. Deftes dizem

,
que o fegundo chama-

do Magog , e pela ventura
,
que eíle feja o

Turc , formou de íi os Magogas , a quem os

Gregos chamam Scithas. Por onde pois dam
as
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as elcrituras Tártaras a efte Turc fcu prin-

cipio , e affirmam fer iiilio dejaphet, deve
fer cíle o rnefnío Magog , e pela ventura que,

o Turc leja fiiho deílc
^
que niflb vai pou-

co. Eíie Turc entre alguns filhos que teve,

o mais velho fe chamou Acharus
,
que tam-

bém teve muitos filhos , e o maior foiHun-
cha , deíks nafcéram. outros , o primeiro foi

Dcbacu , eíle gerou a Cuive , com outros

irmãos de Cuive naíceo Alangim , e outros

ílhcs
, porque elles náo fazem menção mais

que dos primogénitos
,
que ficavam, antre el-

les como cabeças , e juizes dos mais. Efte

Aiangim teve muitos filhos , e os dous pri-

meiros fe chamaram Tartar , e Mongal. Ef-

tcs iendo homens
,
(por haver já grande mui- c

tiplicação 5 c hum grande número de homens

,

e mulheres , divididos em tribus
,
governar

dos, e regidos pelos irmãos mais velhos,)
trataram de fe dividirem , e apartarem ; af-

iim porque a parte em que viviam os nao

podia íijítentar já a todos , como porque en-

trava já com elles a cubica de reinar. E af^

fim o Tartar mais velho efcolheo aquelhi par-

te debaixo do Norte , que jaz de fcífenta e

Íeis gráos pêra lima fora do Imao , a que

Ptolomeu chama Scichia. E porque até en^

tao nenhum.a terra daquellas tinha nome pró-

prio 5 nem havia Cidades , nem povações

,

por viverem debaixo das Lapas
,
poz o Tar-

tar

.í
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rar áquella parte que efcollico Tarearia. Q
íegundo irmão Mongal foi deíccndo pêra

baixo com íua familia , e com muitas tri-

bus que o quizeram fcguir , c foi parar do-

Jmao pêra dentro de feífenta gráos pêra bai-

xo, e parecendó- 1 Ire aterra bem , deixou-íè

ficar nella
,
pondo nome a toda aquella Pro-

vinda Mongalia , e por tempos todos os feus

povoadores delia fe chamaram Mongales ,

que he o feu verdadeiro nome , e não Ma-
gores , como corruptamente lhe chamamos.

E fuccedendo-lhes os filhos mais velhos no
governo , vieram a formar povoações , e di-

vidir toda aouclia parte em Provincias , co-

rno a de Sanchion , Saccuir , Campion , Gc-
orza , Bargu , Carcorim , Tangut , e outras ,

que todas tomaram o nome de feus povoa-

dores 5 ficando-fe chamando Mongalia. Def--

ta Provincia nos deram confufamente conhe-'

cimento os Padres Fr. Odorico de Frivlr

da Ordem dos Menores
,
que faleceo nos'

annos de 1331 Santo, e fazendo milagres j

e o Padre Fr, Anfelmo Dominico
,
que no?

de I 247 o Papa Innocencio IV mandou por

Embaixadores ao Grão Cao Senhor do Ca-

rhayo
,
que era Chriíiâo , (como refere Mar-

co Polo Veneto no feu Itinerário
, ) que nao'

fazendo differencas deitas Provincias , Tar-

tariâ, e Mongalia, as fazem ambas huma ,.

eomo fe vé no primeiro capitulo do feu Iti-^

Couto. Tom, L P* iL Bb nc-
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ncrario

,
que daquella jornada fizeram

,
que

anda junto ao de Marco Polo, onde dizem
achar-íe nas partes do Oriente huina Provín-

cia chamada Mongal , ou Tartaria ; e que
eftava fituada naqueila parte que o Oriente

fe ajunta com o Aquilon, e que nao tinha

Cidades y nem Viilas , ainda que Jomente hu-

ma ciiamada Corcorim. Abiíalda IfmaeJ
,
que

foi hum Senhor da Suria
,
grande Cofmogra-

fo , (que concorrco nos annos de Mafame-
defetecentos e quinze

,
que são denoííaRe-

dempção 1308,) na dcfcripçao que faz da

Província da China , diz
,
que da parte do

Ponente tem a índia do meio dia o mar In-

dico y do Levante o mar Oriental , e da Tra-
iriontana as Provi ncias de Magog. Murtero

na fua Coímografia diz no feu quinto livro y

que Mongalia , e Tartaria são huma meí-

ma Provinda. Marco Polo Vcneto no fe-

gundo livro do feu Itinerário foi. 16, fallan-

do da Província Tendur diz, que junto del-

ia ha duas regiões chamadas Og , e 2vla-

gog , e os que nellas moram fe chamam Ungy
e Mongal : cm cada huma delias ha huma
nação de gente , e que os de Ung são Cog ,

e os de Mongal são Tártaros. Deíla confu-

são (que havia denafcer da traducção do feu

livro ) vieram os noííos modernos a faze-

rem os Alagores , e Chaquetaes (de que Jo-

{3O fallarcmos ) Tártaros , fendo bem diíFe-

ren-
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rentes nas Provindas
,
poílo que todos dei--

cendam de huns mefmos avoengos ; como-

por exemplo vemos nos Hefpanhoes , ePor-

tuguezes
,
que procedendo todos de Tubal

,

que povoou as Hefpanhas. huns fe chama-

ram Hefpanhccs de Hifpan , fíllio deHifpa-

lis., e os outros Lufitanos de Lufo filho de
Siccelio

5
que foi o' primeiro que naquella

parte reinou antes da vinda de Clirifto 1505,.
legundo Beroío. Aílim todos os que ficaram

povoando aquella parte
,
que já moílrámos ,

que coube ao irmão Tartar , fe ficou cha-

mando Tartaria , e feus naturaes Tártaros.

!E a que coube ao irmão Mongal fe cha-

mou Mongalia , e todos os habitadores dei-

la Mongales. Eftes foram fempre mais fa-

mofos , epoderofos que os Tártaros, econ»-

quiíláram mais Províncias , ePveynos queel--

ies , como adiante fe verá. Efra gloria Iht

tem roubado o tempo pela confusão que

houve em os haverem por Tártaros todos

os que até hoje efcrevêram. E deixando oa

defcendentes do Tartar , continuaremos com
os de Mongal.

A eílenafceo hum filho com as mãos fe-

chadas , e abrindo-lhas lhe acharam dentro

poílas de fangue
;
pelo que lhe puzcram no-

me Ogus
5
que quer dizer abrir. Eíle teve

féis filhos 5 e o mais velho fe chamou Gun
,

que foi o.primeiro que começou a governar

Bb K an-
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antre clles com mais fLipericridade , romaiir

do titulo de Can , a que com ir.uinmente cha-

mamos Cáo
,
que antre elles quer dizer Se-

nhor , íicando-íe chamando Gunchan. Efte

teve muitos filhos , e o que lhe íuccedeo na
governança le chamou Hiel-Dux-Chan

,
que

quer dizer em íua lingua EJirella por íer

formoío : e affirmam
,
que nalceo com hu-

ma na t^íla. Aeiie íuccedeo feu filho Mun-
gel Chan 5 e a elle íeu filho Tangiiis Chan

,

e apôs qWq íuccedeo ieu filho Hii Chan- No
tempo deíle reinava na Provincia^ Tartaria

hum Senhor chamado Feridum. Todos ef-

tes Magores teve debaixo de íeu domínio

,

e diícorrendo pêra o Ponente íujcitou toda

aquella Provincia
,
que corre dos deíjrtos de

Lop até o rio Jaíartes por quarenta e oito

gráos até os fincoenta , onde deixou hum fi-

lho chamado Turc
,
que deo nome a toda

aquella região de Turc , e Eílan
,
que quer

dizer Província de Turc ; e íujeitou também
pêra o Ponente Aíogdiana , Baélriana , Ara-
coíra , e outras Províncias. E porque até en-

tão não havia Cidades , nem povoações por
aquellas partes por íerem todos os íeus na-

turaes como brutos , edificou efte bárbaro de"

novo algumas. NaMongalia íez huma for-

nioía Cidade chamada Mavarena , de que
hoje não ha noticia ; mas por conjeituras jul-

gamos que deve de íer a de Te-ndtal , que-

'- - íem-
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íempre foi cabeça , e aíTento dos Reys que

alli reinaram. Outra Cidade edificou na Sog-
íJiana, a que chamou Co^narcant ,

que até

hoje conferva íeu nome. Outra fez na Pro-

vincia Bac Triana, chamada Bale, aonde já

•reíidíram feus Reys , e hoje he mui conhe-

•cida
,
por fer huma d-as principaes Cidades

do Império Coraçone , a quem depois os

Huí^beques a tomaram, como em feu lugar

diremos. Deíla feita ficaram os Tártaros fe-,

iihores de ambas as Províncias Tartaria , e

Mongalia perto de duzentos annos; até que

hum Senhor de Mongalia chamado Hiel

-Diix , ajuntando os Magores
,
que andavam

derramados pelos campos , fazendc-fe cabe-

ça de todos elles , tornou a fenhorear toda a-

quella Provinda , e ainda parte de Tartaria,

matando aquelle Rey em huma batalha. Tor-
naram aílira os Taitaros a ficar fem cabeça

,

vivendo pelos campos ícm ordem com íéus

gados , e famílias, fazendo-fe os Reys que

foram íuccedeado na Mongalia muito pode-

rofos , até que o Filho de .Deos veio á ter-

ra a remir o género humano , c feus Difci^

pulos fe efpalháram pelo Mundo a pregar a

Lei de Graça ,.que os Magores receberam

logo no principio. Mas como naquelle tem-

po não ulavam ainda de lerras , nem cara-

éleres , nem tinh.im conta de annos , nem
entendiam as revoluções da Lua, naofabem

di-
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dizer cm que tempo , nem por quem foram

feitos C^hriftãos. E revolvendo nós fobre if-

fo m.uitos livros
,

por fem duvida temos ,

oue o Bemaventurado Apoftolo S. Thorné
foi o primeiro que lhes pregou a Lei Evan-
gélica , e que deo ordem áquclla Chriílan-

dade
,

que fe infere muito claro daquellas

palavras de Santo líidoro no feu livro de Or-
tu 5 (b" fíhitu SanBoriim , onde diz aíilm

;

» O Santo Àpoftolo Thorné pregou o Eva^-

)) gelho aosParthos, Medos, Perfas , Balo-

» trianos , e pailando adiante ás partes Oricn-

» tacs , e á terra dos Índios
,
pregou até fua

» morte
,
que foi ás lançadas. ;> E como os

Tártaros , e Magores mifturados andavam
conquiílando aquelias Provindas , de crer he

que o Santo os converteria facilmente
,
por-

que até entáo viviam fem \ó. , e adoravam
o Sol como author de todas ascoufas crea-

<ias. Santo Antonino na primeira parte, fal-

lando do Apolíolo , diz eítas palavras : » E
» depois difto foi o Santo Apoílolo á índia

» fuperior , onde fez muitos milagres , e con-

» verteo muita gente. » Donde fe vê clara-

mente
,
que paíTou ds partes aílima da índia

bem pêra baixo do Norte , a que os Geó-
grafos modernos cliamam índia fuperior, ou
índia maior em difFerença da noíTa que he

a menor. E o que certifica mais eíla noíTa

cpiíiião, foi o teflemunho de hum Bifpo Ai^
- me-
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menio natural de Babyloiiia
,
que na Cida-

de de Meiiapor foi perguntado por coufas

do Santo em hunia inquirição
,
que ElRey

D. Joáo mandou tirar da vida , morte , e

milagres dcílc Santo , em cujo teftemunho

diz o Bifpo eílas palavras : » Q^ie havia quin-

» ze annos que eílava naquella Cidade de Me-
»liapor5 e que ouvira dizer a muitos Chri-

» íláos , e Gentios velhos de Biíhagá , e em
)) Babylonia , donde era natural

,
que o Apof-

)) tolo S. Thomé fora enviado por Deos Nof-
)> lo Senhor a eílas partes da índia em com-
)) panhia de Judas Thaddeo , € que foram ter

)> a Babylonia , e que dalli fe paliaram atra-

» vés de Baçorá a huma terra chamada Ca-
)> lacadaca , onde S. Judas ficara , e S. Tho-
)) mé fe paíTára á Arábia , e fora á Ilha de
» Sacororá , aonde fez muitos Chriílaos , e

» huma cafa de oração ; e que dalli fe paf-

» fára ao Reyno de Narfinga , e na Cidade
» de Meiiapor fizera muitos Chriílaos; e dc-

» pois de gaílar alli alguns annos íe fora pe-

>>_ ra as partes da China , e que eílivera em
>^ huma Cidade chamada Cambalia , aonde
^ hum Rev reíidia , e que alli fizera grande
^ Chriftandade, e alcvanrára Tem.pios , e que
^ dalli fe tornara a Meiiapor , aonde fora

^^ morto. » De tudo iílo fe vé bem claro
, que

aquellaChriílandade que fez por aquellas par-

tes, a que chama pêra banda da China , fo-

ram
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jcim cíles Tártaros , e M:igores

;
porque a

Cidade de Cainbalia que nonica , fabidamcn?-

te Jic a de Cambaiec, ainda que comtr.um?-

mente lhe chamam Cambaiu , mas o feu pró-

prio nome he Cambaiec , aoiide hoje vivera

os Imperadores do Carliayo
,
que saoChri?-

llaos dcíles que fez S. Thomé ; o que pare-

ce que antes que fe tornaíTe daquellas par-

tes , vendo que deixava muita Chriftandade
,

ordenaria alguns Bilpos , e conílituiria aquela

Ia dignidade
, ( a que comrnummente cliama?-

mos Prefte João,) pêra que tiveffe fuperio-

ridade íobre todos no efpiritual ; e com. que
nome o intitulou não o achámos , mas as

.cfcrituras Tártaras lhe chamam Hunchan
,

outros lhe chamam Jovano, , dizem que de

Jonas Profeta. Depois por tempos foram al-

guns Reys daquelles Chriílaos a conquilbr

terras , e aflirmam que hum delles" chegou
até Suría , donde levou comfigo muitos da-

quelles Chriftãos Neílorianos
,
que o infírub-

ram a elle , e a todos em feus erros. Efte

pode bem íèr que lhe déííe aquelle nome de

Jovano. Eíle Pontifice , c cabeça defta Chri-

ítandade levava diante de íi , cada vez que ca-

valgava , huma Cruz al^^ida , como o efcreve

Antonino Arçebifpo de Florença, e ainda hoje

o ufam aquelles Reys Chriftãos , fenao quan-

10 aíHrmam muitos que levam três Cruzes

,

iiuma de ouro ^ outra de prata , outra de ferr

ro.
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•ro , ou metal. A fnmn dcfte Rcy Clirifláo da
índia, e que trazia diante Cruz alçada, fe

cílcndeo peia Europa com eífce nome de Frei-

re João das índias , o que parece levaram lá

alguns Italianos, que muito anrcs de nós en-

trarmos na índia paflaram áquellas parte,-. E
quando ElPvcy D. João o II de Portugal

quiz defcubrir a índia
,
pela^fama de fuás ri-

quezas , mandou a iíTo por terra Fero de Co-
:^'iliiã 5 e Afíbnfo de Paiva , a quem dco por
regimento

,
que bufcaíTem hum Rey

,
que

trazia liuma Cruz alcvanrada diante. Eiles

Iiomens apartáram-íe , e o Covilhã íbi ter á

Cidade de Ormuz
,
que era mui profpera.,

e continuada de todas as nações ; c pergun^

tando por hum Rey Chriílao , que trazia

( j'uz diante , não Ih^ fouberam dar a razão

fenão de hum que havia na Abaília. E paf-

fando em com.pànhia de alguns mercadores

á lua Corte , ficou neila , e ainda o achou lá

D. Rodrigo de Lima
,
que Diogo Lopes de

Siqueira mandou por Embaixador. Daqui íè

-ncou eíle Rey da Ethiopia chamando Pref-

te João das índias
,
por outras razoes mais

que íe verão em João de Barros Década III

Livro IV. E do pouco conhecimento que até

agora houve deílas gentes , nafceo entre os

Efcritores huma grande confusão , e maior

em Fero de Mariz no feu Dialogo da va-r

ria hifioria dos Reys de Portmal y aonde

fal-
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faliando nos Tártaros , na vida d^ElRcy Dom
AíFonfo II , diz eílas palavras : » Sahíram

» de íuâs terras os lartaros , e fizeram-fe íe-

» nhores de todo o Oriente , e da grande E-
» thiopia , extinguindo o nome do Imperador

3) delia chamado Preíle João. » Eileerronaí-

ceo a cfte Eícritor de não ter conhecimen-

to dos Tarraroi, como nós aqui o damos,
nem de faber o íitio das terras que habita-

ram
5
porque nao fabemos ourra mais apar-

tada, que a Scichia da Ethiopia.

CAPITULO IL

^íe trata como efles Reys CJjrijlãos con-

qiítjláram o Turcjlan , e das gentes que

lhesforamfugindo até Afia menor , de que

fefenhoredram , dando-lhe o nome da Grão
Tíirquia : e dos Reys dos Magores que

houve defde Grão TamorIão até efiella-

mau Paxá*

Orque capítulos muito compridos en-

faftiam
,
quizemos cortar eíle pêra mor

iabor , e clareza da hilloria que imos tra-

tando , em que he ncceííario dividirmos os

tempos , e as coufas. E continuando com ef-

tc Rey ChriíMo
,
que ficou tendo fnperiori-

dade íobre todos , deixou aílim o Eftado ,

com.o a dignidade a ieu filho , e aflim o fo-

ram herdando os deícendentes
,
que por tem-

pos
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pos fc foram fazendo tao poderofos
,

que

iiigígárani todos os vizinhos ; e ainda paf-

firapxi a tanto
,
que pcrícndêram mctrcr de-

baixo de feu domínio toda Afia. E hum del-

les entrando pela Província Turcílan a fu-

gigou toda , ufando com os iiaturaes gran-

des cruezas
,
que por fugirem do feu açou-

te , ajuniando-fe grandes multidões delles

com mulheres , e filhos , foram pêra o Ponen-

te bufcar habitação , e chegaram até para-

rem naquella parte chamada Aíia menor
,
que

por llies parecer bem , conquiftáram , e lè-

jihoreáram perto dos annos de oitocentos da

vinda de Chrifío , íègundo Othom Arcebií^

po de Florença , dando-Ihe o nome da ter-

ra em. que nafcêram , e que deixaram ,
que

era Turcítan , chamando-lhe dalli por diau'-

te Turquia, e a elies chamaram depois dei*

Ia Turvjos. Efta he a origem deíle nome, e

jiao por defcenderem dos Troianos, aquém
ciiamavam Teucros , como alguns diíTeram.

Guilhelmo Arcebifpo de Tiro no livro que

compoz da Conquifta da Terra Santa , fal-

lando do principio dos Turcos , diz
,
que fa-

híram das partes Septentrionaes , e que pa-

raram no Turcftan , aonde viveram muitos

annos governados por cabeças de Tribus , e

que depois fe paíTáram á Períia , onde habi-

taram outra temporada , e alli foram creíí-

cendo , ^ multiplicando muito. E que ven^

do
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^io aquclIeRey o poder que hiam tendo em
íeu Reyno , remendo-íe delles os lançou fó-

-ra , e fahidos dalli foram pêra o Ponente

,

€ pararam na Suría , onde íè deixaram ficar.

i)cpois por tempo aj untando-íe grandes ex-

ercitos delles foram conquiílar a Perfia , de

que foram fenhores muitos annos , e eftes fe

ficaram aili chamando Turchimancs. Os que

iicáram nas partes da Suría também por tem=-

•pos le fizeram fenhores de toda aquella Pro-

yincia da Afia menor , a que deram o no-

mQ de Turquia: aili receberam a falfa feita

de Mafamcde
,
porque a acharam conforme

íi fuás barbarices. E fivorecendo-os a Fortu-

-iia 5 em. poucos annos fe fizeram fenhores do
grande Império que Jioje poíluem , fendo fem-

pre os mores perfeguidores que a Igreja Ro-
mana teve. Efces sao os que eílavam figura-

dos naquelle quinto corno
,
que vio o Pro-

feta Daniel
,
que era o quinto Reyno que

Jaavãa de opprimir a Terra Santa, porque o
primeiro foi dos Babylonios , o fegundo dos

Perfis , o terceiro dos Gregos , e o quarto

x3os Romanos. E parece que delles também
já eftava profetizado em Ezechiel aos vinte

e quatro capítulos , aonde diz que Gog , e

JVLagog dariam grandes trabalhos aos Fieis

,

porque entendem os Theologos innumera-

yeis gentes da Scithia. Como também o ti-

iiha profetizado S.João no Apocalypfe aos

vin-
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vinte 5 dizendo : Será folto Satanás do feu

cárcere, e enganará as gentes que são fobre

os quatro cantos da terra de Gog , c Ma-
gog

5
que são as Províncias que atrás temos

inoíirado , donde cilas gentes em feu princi-

pio fahíram a conquiílar o Turcílan , e de-

pois a Afia menor , e a Terra Santa , e o
grande Império de Conftantinopola , até che-

garem á Monarquia , em que hoje eftam. E
com o conhecimento que temos dado dei-

tas gentes , e deftas Provincias
,
parece que-

ficam melhor entendidas as profecias ditas»

Poílo que alguns Theologos também enten-^

dam por ellas o Anti-Chriílo , e feus fequa-

zes
5
que comio ha de fahir da banda do Nor-

te , conforme ao que eíiá profetizado
,
pôde

bem fer feja deftas Provincias aííima. E tor-

nando aos Ma gores , ficaram cfles Senhores

Chriíiãos poderofiílimos opprimindo , emal-:

tratando os Tártaros
,
que eram feus vaífal*

los , tomando-lhes groffos direitos de feusí

gados , e criações , e obrigando-os a mui-<

tos ferviços em que fe gaitavam , e coníu-

miam. Vendo-fe elles tão aperreados , trata-

ram entre fi de fua liberdade , fahindo-fe.

grandes multidões delies a povoar novas ter-

ras , e lançando-fe pêra o Ponente , tomaram
aqi>ella Província , ou parte

,
que fc cJiama-

va Scithia Europea j em que fe deixaram fi-

car
j pondo-llie o nome deTartaria, coma

aquel-
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aqiiella em que nafcérain. Dalli fe crpalhá-

ram pêra muitas partes da Europa
,
que íe-

nhcrcaram , de que ainda hoje vivem aquel-

les que fe chamam Tártaros Preçopenles fe-

bre o mar maior, povoando, e dando no-

mes 3 muitas Províncias. E fe havemos de

crer a Berofo , Diodoro Siculo , Meílre An-
iiio , c outros Auíhores gravilllmos , também
os Kefpanhoes defcendem deftes Tártaros

,

e Magores
;
porque dizem, elles ,

que quafi

lios annos de cenro e oitenta antes da vin-

da deChriílo, quando Dionyfio Rey doE-
gypto (por outro nome Ofiris ) foi a Hef-

panha , e matou o tyranno Gerion
,
que já

vinha de rodear toda Africa , e Afia , e os

delcrtos , e uhimos fins da índia , e que da

Sciíhia Jevára humas gentes chamadas Hif-

palos 5 e que indo ter á Provincia Bethica

,

fundara aIJi a famoía Cidade de Sevilha
,

que povoou daquellas gemes, e lhe chamou
Hifpalis. íílo refere Santo Ifidoro , D. Ro-
drigo Ximenes na Chronica geral de Hef-

panha , e EJRey D. Affcnfo o Sábio. Os
Tártaros

,
que íe não puderam apartar da fua

Provincia , nem feguir os outros , vendo-fe

ião aperreados dos vizinhos , elegeram. en-

tre fi lium Capitão que os governa íTe , cha-

mado Tamochirn
,
(da caíla dos antigos Reys

que fe extinguiram,) filho deMacuça, que

ieve vinte e nove filhos. Elle ajuntando gran-

des
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des exércitos íahio daqucllas panes de Ge-
orzá , e Bargii nos annos de 1162 de Chri-

ílo5(fegijndo a conta de Marco Polo livro i.

foi. 14,) e entrando pelas Províncias Turc-
ftan , e Cathayo, a poucos golpes os íujei-

tou com íeu iniiito íaher , e esforço , e af»

fentou fua cadeira na Cidade de Cambalec

,

que engrandeceo , e reformou. Alli fe fez

tamanho Senhor
,
que tomou o titulo de Can ,

que quer dizer Senhor fobre todos , como
Imperador , mudando o nome próprio de Ta-
mochim , em Chinguis, fcando-fe chaman-

do Chinguifcan. Blondo diz
, que fe levan-

tou cíle bárbaro nos annos de 1222, em que
diz

,
que os Tártaros começaram a fer co-

nhecidos no Mundo , fahindo da Scithia de-

baixo do feu Capitão Canguifta , havendo

de dizer Chinguiícan : e per não tereíle co-

nhecimento que nós temos dos Magores , os

faz Tártaros. Eíle Chinguifcan por lhe Ohun-
canRey dos Chriílaos não querer dar huma
filha

(
que ainda lhe era parenta) pêra cafar

com ella , havendo-o por aífronta , ajuntan-

do fuás gentes entrou pela Provincia Tenduc ,

onde Ohuncan lhe fahio , e lhe aprefentou

batalha , em que Ohuncan ficou morto , e des-

baratado j e o Chinguifcan fe apoderou do
Eftado, e cafou com fua filha. Eíla batalha

foi perto dos annos do Senhor de 1187 , fe-

gundo a conta de Marco Polo, porque de
eu-
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então pêra cá começa elle acoutar aGcnea-*

Jogia dos Imperadores do Cathayo. Alguns-

Elcritores dizem, que eíle Chino^uiícan deo
Jiuma parte ao Reyno ao íilbo de Oíiuncan ,.

e c]ue recolhendo roda aquclla Chriftandade ^

ficara elle , e fetis herdeiros depois naqueile-

pequeno Eftado , e que eíle Chinguiícan fe

aíFeiccára tanto á mulher, aue afcu rc2;ofe

lizera Chrifrâo. Ifto nao o havemos por mui-

to certo
5
porque no Catalogo dos Impe-

radores do Cathayo nao lè faz menção do

Rey algum Chriílao até Magucan
,
que foi

o quarto do numero
,
que a rogo de Aitorr

Arménio, que foi á fua Corte , recebeo nof-

fa Lei quafi nos annos de duzen-tos e fmco-

enta e três. Eíle foi o que mandou feu irmão'

Halaon á conquifta da Terra Santa
,
que tor-

nou a arrancar das mãos dos Califas , ma-
tando .ao Muftacem Mubila

,
perto dos annos"

de I25'8 , em que fe acabaram os feus Ca-
lifas. E tornando ao Cliinguifcan , vcndo-fe-

tao grande Senhor , e tão poderofo , fahio

aconquiftar toda a Afia , fujeitando Aíbgdia-

na , Baclriana , Aracoíla , Ária , Parthia , Per-

lia , Arménia , e todos os mais Eilados que

jazem de huma , e da outra banda do mat
Corazu , ou Cafpio , repartindo tudo com'

feus filhos ; dando a hum o Eíiado da Per^.

iia", (de que depois daremos razão ,) c a. ou-

^rór chamado Chachatay deo Afogdiana , &

or-
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ordenou por cabeça a Cidade de Camorcant*

A outro filho chamado Husbequc deo apar-

te do Tiircílan
,
que ficou fenhoreando. Albg-

diana ficou com tudo o que jaz entre o Oxo ,

c Jaíiirtes (a que hoje cJiamam Chefer Ebia-

mu ) chamando-feaquella Província dalli cm
diante Charchata , do nome do íeu Rey , e

os naturaes Chachatais , a quem todos os

Geógrafos modernos corruptamente chamam
Zagatais. E ainda ha mappas

,
que os raet-

tcm da outra banda dojazartes pêra aTar-
taria , como também o tem para íi Paulo Jo-
vio , o que com reverencia he erro m.ui gran-

de
;
porque muito averiguado he que a an-

tiga Scithia , c a Tartaria fe dividem da Sog-
diana , da parte que corre da Volga pêra o
mar Caípio , e da banda do Turcítan pelo

inuito celebrado rio Jazartes , e tudo o que

jaz fóra delle pêra o Norte , e pêra o Le-

vante , tudo he Tartaria. A cíle Chinguif-

can
,
que conquiftou eftas Provindas , nomea

Ruy Gonçalves de Clavijo
,
(que ElRey Dom

Henrique o IV mandou ao Grão Tamorlao
com Embaixada) por Imperador da Cidade

de Dorganclio
,
(como íe ve no Itinerário

que fez deíla jornada
,
) ediz que eíle nome

Dorgancho quer dizer thcíouro do Mun-
do , de que nao faz Marco Polo menção

;

mas havia de íer nome impoílo pelos Ca-
thaynos á Cidade de Cambalcc

,
que elle

Couto. Tom. L P. iL Ce tan-
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tanto engrandecco
;
que íe affirma

,
que era

a maior , e mais formoía que fe fabia no

Mundo. Mas em tudo o mais como nos fi-

lhos , e em outras coufas , conformam ambos.

E tornando á noíTa ordem , conquiílada

a Província Sogdiana , ficou nella reinando

Chatay
,
que depois foi morto por hum Se-

nhor que íe levantou conira elle
,
que fe fez

Rey , fendo já feu pai no Cathayo falecido ,

e reinava feu filho Ocdacan , como lhe cha-

mam as Chronicas Perficas , e Aiton Arm.e-

nio Ocotacan , Marco Polo Sincan , e os

Frades
,
que foram ao Cathayo , Cuican. Ef-

te fabendo da morte do irmão , foi com gran-

des exércitos centra o tyranno perto dos an-

nos de 1243, e vindos á batalha o matou

,

e lhe tom.ou o P.cyno , em que deixou feu

filho Sodochi ,
por cuja morte herdou o Rey-

no feu filho Baracli; porque quando Mifer

Nicopolo
,
pai de Marco Poio , foi ter a Bá-

cora os annos de 1252 , leinava efle Barach ,

a eíle fuccedeo Chapar j a eíle Soltao Ha-
med 5 e a elle Incan , todos Rcys Chacha-

íais. No tempo defíe fe levantou o Grão Ta-
morlão , cujo próprio nome heTamur, nos

annos de 1390 , fegundo a mais commum con-

ta ; reinando no Cathayo Chuinican , oitavo

do numero daquelles Imperadores , cujos vaf-

fallos fempre foram os Rcys de CamiOrcant

;

porque Ruy Gonçalves de Clavijo eftando

-; na
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ra Corte dcTamur nosannos dè 1403, fál-

loLi com huns Embaixadores do Carhayo
,

que vieram pedir ao Tamur as páreas , o
que elie tomou tao mal

,
que eíleve pêra os

mandar enforcar. Era eíle bárbaro Tamur na-

tural de huma Villa chamada Qiiex
,
junto

de Camorcant , da cafia Chacatay , nobre

,

de pouca poíTe , mas de grandes penfaraen-

tos. E vendo-fe jd homem , e pobre , ajun-

tando alguns que o quizeram íeguir , andou
alguns annos pelos caminhos iaíteando as

Caíilas , em que enriqueceo , e tao liberal fe

moítrou na repartição dos roubos
,

que fe

lhe ajuntaram tantos
,
que veio a formar

hum mui arrezoado exercito. Neíle officio de

falteador foi ferido em huma perna de que
ficou aleijado : e porque naquelía lingua ,

langar
,.
quer dizer manco , lhe chamaram:

Tamur Langar , e vindo-fe a adulterar ef-

te nome , lhe chamaram Tamorlao. Eíle ven-

do-íe rico , e poderofo , chamando-o fua

fortuna pêra maiores coufas , fabendo que

ElRey defejava de o haver as mãos, entrou

hum dia na Cidade de Camorcant com os

que o feguicim , c tomando ElRey defcuida-

do 5 entrou em íeus Paços , e o matou , e

como tinha poííe , e cabedal , mandou com-
metter a todos os principaes gv^nàes parti-

dos , dando muito dinheiro a muitos
, que

logo lhe acudiram ; em fim elle fe fez Rey
Ce ii pa-
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pacifico 5 c quieto. E por aqui fe verá o er-

ro que tiveram (Bapriíla Ignacio , e Bapriíta

Fulgofo nas Colledbneas , e o Papa Pio na
fegiinda parte do livro da fua Geografia , e

Platina na vida de Bonifácio , Mattheu Pal^

meirinho nasAddi^Ócs aEuièbio, Cambino
|

Florentino na Hiftoria Tiirqueíca , Paulo Jo- !

vio na de feu tempo , e ainda o nofib João
de Barros na fua Afia ) em o fazerem huns

Partho , e outros Tártaro , fendo puramen-
te Chacatay, como já difi^emcs. EÔe bárba-

ro depois de fe ver Pvey , e tao mim.oíb da
Fortuna , havendo ainda aqucile Eílado por

eftreito pêra fua condição , formando grof-

fos exércitos , íbhio a conquiílar as Províncias

de Coraçone , Perfia , Arménia , e todas as

mais que jazem perto do mar de Abacu
,
(a

que os Turcos chamam Danguis Xor
,
que

quer dizer mar falgado , e os Arm.enios Xor-
guilan

,
que he o mefmo que mar de gilan

,

por huma formofa Cidade defte nome, que

tem fobre fuás ribeiras.) Todos eíles Eilados

repartio com os filhos que tinha , deixando

na Perfia o mais velho chamado Mirza Mi-
ruxa , c dos outros logo fallaremos. Recolhi-

do o Tamur pêra Camiorcant , fahio logo a

conquiílar o Induílan , onde teve Inima gran-

de , e muito cruel batalha com hum Reyl
do Dely

,
que o fahio a bufcar , em que o

Tamur foi vencido porcaufa dos muitos ela-

fan-
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fantes que aquelleRey trazia. OTamur ré^

fazendo feu exercito , voltou contra o ini-

migo que o efperou , e poílos em campo
pêra romperem baralha, ao commcrter del-

ia lhe lançou o Tamur diante grande núme-
ro de camellos carregados de palha , a que

fe deo fogo
,
que foi tao bravo , e medo-

nho
,
que os camellos com aquelle Ímpeto

foram rompendo pelos inimigos , fazendo fu-

gir oselcf^.nres que traziam diante
,
que com

o medo do fogo tao efpantofo voltaram, pê-

ra trás , e rom.pêram os feus. O Tamur, ven-

do o inimigo desbaratado , deo nelle , e o aca-

bou de deftruir , e vitoriofo fe recolheo a

Camorcant , deixando hum neto feu chama-
do Pirmahomed

,
(filho de Janguir feu filho

mais velho
,
qu€ já era morto

,
) naquella par-

te
,
que ganhou , fora do Oxo pêra a banda da

índia 5 cujas principaes Cidades eram. Bel , Ni-
bab , e Cabul , e nefta aífentou fua cadeira.'

Foi iílo perto do3 annos de 1394- Depois

nos de 1396 tornou com groSòs exércitos

com tencao de paíTar á Europa, e fahindo-

lhe ao encontro o Turco Bajazeto , vindos

a batalha foi o Turco desbaratado , e pre-

zo , e o Tamur lhe mandou fazer hum a ga-

iola de ferro em que o trazia. E contente

com eíla vitoria fe recolheo a Camorcant
,

onde logo morreo , tendo reinado onz-e ^n-

jios; e faleceo nos de 1405'. Ficaram-lhe três

fí-



4o6 ÁSIA DE Diogo de Couto
filhos 5 Oinar Miruxa

,
que cílava na PeiTia

;

Xarola , a que dco o Eíiado do Coraçone ^ o

.outro Haornarxac
,
que alguns nomeani por

Balobo
5
que era moço , e ficou lem nada

,

porque os outros dous irmãos lançaram mao
de tudo o que puderam , ficando ainda em
guerras travados Ibbre os Eftados. Elle Hao-
rnarxac , ou Balobo vendo-íe desherdado de-

terminou fervir a Mafamede , e fahindo-íe

dos Eílados
,
que foram de leu pai , em trajos

de Çalandar ( que he peregrino ) foi cami-

nhando pêra as partes da índia , e atravel-

fou.todo o Induílan , e foi parar noReyno
deDely, donde íe deixou ficar. Alli lhe acu-

diram outros Calandares a ouvir íua doutri-

na , a fama de lua vida , e religião , que era

efpantoía. Reinava n^quelle B.eyno hum fi-

lho daquelle Rey , com quem o Tamur teve

as batalhas que aííima contamos. Cobrou ef-

te Çalandar tamanho credito , e authorida-

de naquelias partes
,
que o adoravam todos

como a Santo j e aíTmi crefceo o número da

gente que o íeguia tanto, que bem fe pude-

ra delia formar hum muito arrezoado exer-

cito. E.como eíle homem era aftuto , e co-

nhecedor dos tempos , entendendo que a For-

tuna o hia favorecendo , tratou de fe fazer

Rey daquelle Reyno : e adquirindo fecreta-

niente armas , fendo hum dia o PvCy á caça

íiiíbrrado ^ o falteou ^ e matou , e em fref-

co
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CO fe foi apoderar da Cidade , onde fe for-

tificou até fe quietar como fez , acudindo-

Ihe todos os do Reyno a lhe dar obediên-

cia. Dalli fãho a conquiílar muitos Rcynos
do Induílan, de que íe fez fenhor , ficando

já poderofo. E indo eílas noticias ter á Ci-

dade de Camorcant , llie acudiram muitos

dos naturaes , fugindo das guerras que ha-

via enn-c os filhos do Tamur , e alguns Ca-
pitães dos principaes

, que fe pêra clle vie-

ram, eram de cafta dos Magores , e o mef-

mo a mór parte das gentes que os acompa-
nhavam. Eíles naqueJlas conquiílas feaííina-

iáram fobre todos, ficando os Magores mui
nomeados em todo o Induílan , e afiíim os

efiimou o Balobo
,
que fe intitulou Rey dos

Magores. Efte foi o principio defte Reyno,
que veio a fubir a tamanha Monarquia , co-

mo adiante fe verá. E com ifio fica confun-

dido ó erro de Baptiíla Fulgofo nas Colle-

ílaneas , e o de Platina na vida de Bonifá-

cio
,
que affirmam

,
que por morte do Tamur

não ficara memoria de feu fenhorio , nem de

homem que procedelTe de fua geraçí;o , fen-

do hoje os mais poderofos dous bárbaros
,

que ha em todo o Oriente (Magor , e Hus-
beque) feus quintos netos. Por morte defte

primeiro Rey dos Magores ficou herdando
aquelle Reyno feu filho Abuífeir

,
que ain-

da accrelccntou mais terras a feu Eftado. A
ef-
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/ €Íle AbuíTeir íu.ccedeo feu filho Babur

,
que

' herdou os Eílados de Camorcant por mor-
te de hum primo feu a que não ficaram her-

deiros , e por fua morte fuccedeo feu filho

Hamau Paxá
,
(que he eíle de que tratamos

, )

que tomou o Reyno de Cambaya
,
que foi

homem muito vaiorofo , e que engrandeceo

ieu Eílado muito. E por aqui temos bem ds-

do a conhecer eíks Magores , com quem
(com o favor Divino) havemos de continuar

por todo o decurfo de noíTa hiítoria. Sáo
todos homens foberbiííimos , e cruéis

,
gran^

des archeiros , muiro déílros a cavallo , e tO'

dos os feus são aquartelados , mui grandes

corredores ^ e aturadores do trabalho , e al-

guns tão andadores
,

que muito fará hum
bom ginete á rédea folta fe os aturar. Se-

guem aos Arábios em fuás máximas, e são

Sonis , a que os Perfas chamam homens dcf*

encaminhados
, pelos haverem por taes em

fua doutrina. São homens muito comedores ,

grandes de corpo , e efpadaudos y de ro&
tos mui largos , e barbudos.

CA-
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CAPITULO IIL

T)a razãoporque fe recolheo Haniau Paxd y

e largou o Reyiio de Canihãya : e de cO"

7)10 Je levantou 72as partes de Bengala bum
Patene chamado Circan , e dos FJíados

que conquiftou : e de corno dejlruio , e des^

baratou Hamau , e lhe tomou feus Rey^

nos,

ANdando Hamau Paxá Rey dos Mago-,
res vitoriofo por todos os Reynos de

•Cambava , como Senhor dclics , acudindo-

\\\^ m.uitos Régulos Rcsbutos a dar-lhe obe-

diência pêra íegurarem léus Eftados , deter-

minou de ficar alli invernando pela fertili-

dade , e abundância da terra, tendo já jun-

tos delia muitos, e í^roífos the^ouros. Mas
a Fortuna

,
que íe nao deícuida neíla parte ,

não tardou com feus efcarneos , e revezes;

porque eftaado eíle bárbaro na mor felicida-

de
5
que podia ter , e defejar , bem defcui-

dado de tão fupito revéz , lhe vieram novas

,

que hum Rey dos Patanes lhe entrara pelo

Reyno de Dely , e pelos mais , c fe fenho-

reára delles , tomando-Ihe fuás mulheres , e

thefouros , e que tinha fua Corte na Cida-

de do Dely. Eílas novas foram de tamanho
efpanto , e dor pêra Hamau Paxá

,
que pa-

recia querer arrebentar ^ e largando tudo ,

ajun^.
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ajuntando fuás gentes , começou a caminhar
pera feus Rcynos com huma mui grande
preíTa , largando os alheios. Aqui entra o ef-

carneo da Fortuna , e pera melhor fallar a Jui-

tiça Divina
, que pcrmitte

,
que por cubica

do alheio fe venlia a perder o próprio. E
de todos os Eílados de Cambava não reíer-

vou eíle bárbaro pera fi mais
,
que a Cida-

de deAgará, e a do Mandou , cm que dei-

xou feus prelidios • e foi continuando feu ca-

minho , em que o deixaremos
,
por darmos

razão defte Rey
, que Uie tomou feus Reynos.

Andavam na Corre d'ElRey de Benga-

la eftes annos atrás paíTados dous irmãos de

caíla Patanss
, grandes cavalleiros

,
que de

homens pobres , e particulares vieram a fer

dos principaes , e mais podcroíbs daquelle

Reyno. E por hum defgoílo que ElRey veio

a ter de hum delles por mexericos
,
(oílicio

muito certo da inveja , a que os que privam
flndam fempre arrifcados

, ) lhe mandou cor-

tar a cabeça
; porque as leis de todos os Reys

Mouros sáo como as de Draco
,
que todos

os cafos pequenos , e grandes caíligam com
morte. O irmão do morto

,
que fe chamava

Xircan , ficou tão efcandalizado
,
que logo

em feu animo tratou de fua fatisfaçãc ; c foi

diílimulando com o negocio ornais que po-

de , até bufcar occafiao
,
que a Fortuna nun-

ca nega
,
porque pera eílas coufas fempre ef-

tá
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tá prompta , c aparelhada com feiís favore?.

Efíe homein era muito rico , e tinha muita

poíTe no Reyno , e muitos amigos, e como
os homens todos o são de novidades , ihx"

tindo em alguns humor pcra o que pertcn-

dia , lhes communicou fua tenção ; e como
todos eram eílrangeiros , logo le lhe aíFei-

çoáram. Porque eftes Reys do Oriente são

todos governados por elles
,
que como não

entram, com amor natural neíte negocio , íe-

não com intereíTe próprio , andam lempre

com o olho vigiando as occaíiòes da Fortu-

na , e todas âs vezes que lhe ella dá geito ,

matão o Rey , e tyrannizam o Reyno, O
que he tão ordinário

, que em íete , ou oi-

to Reynos de Mouros , com quem na In-f

dia vizinhamos , todos eíiam em poder de

eílrangeiros ; do que os naturaes efcandali-

zados favorecem fempre a parte que mais

pode, e a da Fortuna. Pelo que devem os

Reys do Mundo trabalhar muito por tra-

zerem no feu governo vaííallos naturaes
,
por-

que eíles fempre tratam ascoufas cora amor,
e lealdade , eílimando mais a vida de feu

Rey ,
que a fua própria. E vai tanta diííe-

rença neíle negocio de huma coufa a outra

,

como he a de efcravos a filhos
;
porque eC-

tes arrifcam fuás vidas pela do feu Rey , e

os outros vem-lhe melhor Rey eftrangeiro

como elles y porque fe lhes avorrece hum ^

lo^



412 x\SIA DE Diogo de Couto
logo negoceam outro

,
porque nao entram-

jieila matéria íeiíao com o olho em leu goí-

to , e intereiíe. Aílim eile Parane íiando-íe da-

quelles eílrangeiros como cile , achando-os

faciliílimos pêra fua tenção , ajuntando gen-

te da fua valia em íegredo , andando ElRev
hum dia folgando , deram fobre elh , e o
maráram. E voltando pêra a Cidade metteo-

fe o Xircíin nos Paços , e apoderou- fe dos

thefouros
,
que começou a repartir tão libe-

ralmente pelos que o feguíram
,
que em pou-

cos dias fe fez Rey daqtielle Reyno por von-

tade de todos. Eílc, como era homem de gran-

des penfam.entos , e muito grande Cavallei-

ro
,
quiz agazalhar os mimos da Fortuna , e

ajuntando grande poder foi fobre o Reyno
dos Patanes donde era natural, e com gran-

de induftria o fujcitou todo , e aílim a mor
parte dos fcus vizinhos , ficando luim dos

mais podcrofos Pvcys do Mundo. E cftando

jia Cidade de Patane , donde o Reyno tomou
o nome , foube que o Hamau Paxá Rey dos

íáagores era a conquiftar os Pveynos de Cam-
baya , e não fe contentando com os Eílados

çue polTuia
,
querendo fuhir a mor império

,

ajuntou muito groíTo poder , e entrou pelo

Reyno de Deiy
,
que tomou logo , fenho-

reando-fe daquella Cidade , em que eílavam

CS thefouros , e mulheres do Magor
,
que lo-

go teve avifo defte negocio : pelo quê lar".

- gou
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gou tudo 5 e ncudio com prefteza , ccom a

diligencia que diílemos. Xircaii
,
que cílava no

Dely , foi Jogo aviíado como o Magor hia

cm bufca delle com groíTo poder , e ajun-

tando o mais que pode , o foi efperar ao ca-

minho ; e ajuntando- fe ambos , travaram hu-

ma das mais cruéis batalhas
,
que no Mun-

do le viram , em que de ambas as partes

houve cafos notaveliílimos
,
que deixam.os

,

porque nao convém á noíía hiíloria. Depois
de durar hum dia todo , em que houve gran-

des eftragos de parte a parte 5 ficou 1 o Ma-
gor desbaratado 5 edeftruido de todo, per-

dendo amor parte de fua gente, eelle com
muito trabalho falvou fua peííoa. O Magor
vendo-fe naquelíe miferavcl eftado , como
homem defefperado fe foi com poucos

,
que

o feguíram , tomando o caminho do Cinde
com grande deíconfolaçao , e trifteza

,
por.

fe ver em hum tao breve efpaço de hum tão

grande Monarca em tal eílado
,

que nao
fabia aonde fe recolheiíe ; e aífim o levou a

Fortuna até á Cidade deThatha, aonde o
Rey do Cinde tinha fua Corte. Era eíle Rey
de caíta Magor , e chamava-fe Mirza Can
Ocen , filho de Xabil Can , o primieiro Rey
Magor, que conquiílou aquelle Reyno , co-

mo em feu lugar diremos. Sabendo cite Rey
da vinda , e defaventura de Hamau Paxá ,

o íahip a receber com muita honra, confo-

lan-
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]rtndo-o de fua delaventura , offerccendo-lhe I'

fcu Reyrto , e therouros. O que lhe Hamau
Paxá agradeceo muito , dizcndo-lhe, que fua

intenção era palTar á Perlia a pedir ajuda
,

e favor ao Xathamaz
,
que fó queria delle

n^.odo pêra fazer eíla jornada. ElRey lhe

mandou negociar muitos camellos , e enca*

valgaduras , e lhe deo jóias , dinheiro , e mui-

to honrado ferviço de fua cafa , com o que

fe poz no caminho da Períia. Não deixare-

mos de louvar , e engrandecer a grandeza

do animo defce PvCy do Cinde
,

que com
Jhe o Hamau ter feito muitas vezes guerras

fobre penençoes daquelle Reyno
,
(como em

outro lugar melhor diremos,) quando fou-

be que hia perdido , e em tão miferavel eí-

índo , compadecendo-fe da miferia , e def-

ii ventura de hum tamanho Rey , efquecido

dos aggravos paliados o foi bufcar , e o ne-

gociou , e remediou , como diíTemos
;
por-

que o animo Real de nenhuma coufa mais

fe compadece
,
que das infelicidades de ou-

tro Rey
,

poílo que íeja inimrigo
,
porque

bem fabe que não ha na vida quem elleja íe-

íruro dos revezes da Fortuna. Em fim eíle Ha-
mau paílbu á Perfia

, ( poílo que alguns di-

zem que não 5 masque mandou feus Embai-
xadores ; mas todos os Magores

,
que até

hoje tem vindo a Goa, e ainda Perlas , con-

^form^am com o que nós dizemos.) O Xircan

tan-
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tanto que desbaratou o Magor , tcmou-lhe

todos os thefouros que levava deCíimbaya,
e a lua principal mulher, c com tudo íc re-

colheo pêra a Cidade do Dely. Era eíle bár-

baro tão grandiolo de animo
,
que viíitan-

do aquella Rainha cativa, vendo-a tão deP
confolada , e miferavel , e que não havia cou-

fa que lhe enxugaíTe fuás lagrimas , entregou-

Ihe todas fuás jóias , donas, donzellas , e to-

do o mais ferviço de fua cafa , dando-lhc

camellos , carretas , c cavalgaduras , e a def-

pedio com muita honra , dizendo-lhe que fc

foífe pêra feu marido: avantajando-fe nifto

ao grande Alexandre , no que ufcu com a

mulher de Dário. Eíla Senhora foi tom.an-

do o caminho do Reyno de Cabul , aonde
reinava hum irmão do marido chamado Ay-
can Mirza

,
que a recebeo muito honrada-

mente. O Xircan vendo-fe tão mimofo da
Fortuna , em poucos tempos conquiftou os

Reynos do Magor todos , com o que ficou

tamanho Senhor
, que fe affirma terem feus

Eílados mais de mil c quinhentas léguas em
roda. E não tendo mais que defejar , tomou
hum titulo foberbiíFimo

,
que foi o de Xá

Holão
,

que quer dizer fenhor do Mundo,
O que também lhe durou tão pouco , corno

em feu higar diremos.

CA-
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CAPITULO IV.
>i|

Que trata de como os Mov.ros conquijlâram

o Decan , e de todos os Reys que houve

até Jfmael ,
que faleceo ejle anno em que

andamos : e da antiguidade , e nomes da
Ilha de Goa : e de como o Áccedecan deo

as terras firm.es de Salfete , e Bardes ao

Governador Nuno da Cunha,

Riinciro que traremos das guerras
,
que

eíle anno fez o Idaixá ao Eílado iobie

as terras firmes de Salfete , e Bardes
,
que

deram muito trabalho ao Eílado da índia y

nos pareceo bem darmos razao^k todos ef-

tes Reys M.ouros de Vifapor, e do tempo
em que fe conquiílou efte Decan ,

pofto que

João de Barros o tenha já feito. Mas fica-

ram-lhe muitas coufas , de que o nao foubc-

ram informar , que nós alcançámos , e lòu-

bvmos pela ccmmunicaçao de muitos annos ,

que tivemos neíla Cidade de Goa com os

Embaixadores deftes Reys , em cujo poder

achám.os as Chronicas daquelles Reynos. E
também he neceíTario faber-fe a razáo por

que fe deram as terras fírm.es de Saliete, e

Bardes ao Governador Nuno da Cunha , e
em que tempo

,
porque de mduílria o dei-

xámos para eíle lugar. Pelo que fe ha de iá-

bcr
,
que oerto dos annos de nofia Rcdem-

II

1

I
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pção de 13 12 le levantou hum Rcy doDe-
ij

5
que foi ó maior Senhor que até então-

houve em rodo o Oriente : e í^ihindo de íuas

terrns com grandes exércitos , entrou pelos

Reynos do Decan
,
que eram de Gentios fu-

jeitcs aos Reys do Canará , e a poucos gol-

pes os iujeitou a todos j e nelles deixou por

Governador hum filho íeu
,
(ainda que ou-

tros dizem que íobrinho
, ) chamado Tho-

galaça , que he aquelle , a quem João de
Barros nomea por Abetxa ^ no que nos nãO'

embaraçamos
,
porque pode mui bem fer ,•

que efte foííe o nome depois de fer Rey , e

outro o íeu próprio que danres teria
,
por-

que todos eíles Reys tem muitos nomes; o

todavia nasChronicas dos Mouros nomeam
a eíle Thogaíaça pelo primeiro Rey do De-
can , e foi o primeiro Mouro que nelle co-

meçou a reinar. Eíle femeou por todos a-»

quciles Reynos a faifa lei de Matamede ,
que-

1
aílim frutificou por noíTos peccados , que já'

110 tempo em. que defcubrimos a Índia era-

tudo untado delia. Recolhido o Rey do De-
! ]y perafeus B.eynos, dalii a alguns annos fa-

i leceo , fuccedendo-lhe leu filho , a que nao

;

foubemos o nome. Efíe foi o que teve aquei-

! Ia grande batalha com o Grão Tamorlao
,

I

que no Capitulo atrás tratámos. Morro o

il

Rey do Deíy ficou no Decan Thogalsça ^
' que já tinha Corte na Cidade de Uitadabp,

Couto. Tc}'>2. L P, iL Dd off-
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onde depois de reinar dczenove annos fale-

ceo 5 fuccedendo-Ihe no Rcyno feii filho Sol- >

tao Singabupa. Eíie foi o que intitulou cf- '}

tes Eílados, e Revno do Decan , donde os 'S

feus naturaes fe chamaram Decanis
,
queem |i

fualingua quer dizer mcíliços
,
porque qua- jí

íi todos os que vieram com íeu Avô
,
que ^

alli ficaram, eflavam miíluradcs porcafamcn- f

tos com os naturaes Gentios. Eíle Singabu-

pa reinou fmco annos, e dezoito dias. Suc-|i'

cedeo-lhe no Revno feu íilho Perii Soltao
,

que mudou fua Corte pêra a Cidade de Ca-
bum Bargui , aonde reinou dezoito annos

,

e quatro mezes ; c aífim foram fuccedendo

os filhos huns aos outros por efta maneira.

Sinsa reinou íinco annos , e fere mezes e meio,

Mahamede Alaudvm vinte e fete annos , e

tres mezes. Mugerdar dez annos , e feis me-
zes e meio. Soltão Daul fete annos , e dez
mezes. Soltao Mahamede finco annos

dous mezes. Xadom Dilagar Soltao qua-

tro annos , e quatro mezes. A eíle fuccedeo

feu íiiho Sohlo Piros
,
que fundou huma for-

mofa Cidade , a quem do feu nome chamou
Piros Zobat

,
que hoje he das principaes do

Reyno do Idalxá. Eíle andando á caça em
huns matos bem ao Norte deíla Cidade , dei-

tando hum cão a huma lebre , em o ella

fenfindo virou , e remettendo a elle o fez fu-

gir. O que viíto por ElRey diíTc
,
que aquel-

la
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la terra era boa pêra crear peitos esforça^

dos , e mandou logo fazer naquelle ineímo

lugar outra formoía Cidade , a que poz no-

me Xar Bedar
j
que quer dizer Cidade fem

medo
5
por caufa da lebre que o não teve

do cão , e mudou pêra ella iua Corte. Foi

eíle Rey grande Filofofo , virtuofo moral-

mente , e amador dos pobres , e pequenos

em tanta maneira
,
que ainda hoje quando

fe nomea entre todos aquelles Reys , e em
todos aquelles Reynos , lhe chamam pai dos

pobres. Eíle fez huns verfos na fua lingua

,

que mandou por á porta dos feus Paços
,

pe^-

ra que todos os viíTem
,
que ainda hoje du-^

ram , e confervam fua memoria. Eíles por

ferem m.uito notáveis, de muita fentença , e

muiio pêra todos osReys Chriftaos os fabe-»

rem , nos pareceo bem pôr aqui

:

Com os grandes fer temerofo ,

Com os pequenos amorofç.

/los grandes dou eu o meu
^

Os pequenos me dam do feu,

O grande fempre quer muito
,

O pequeno folga com pouco.

Qs pei?ces
,
que andam no mar

^

Os homens, que andam na terra

^

Aos pequenos fazem, guerra.

Aos pequenos fe ha de ter amor
,

Que aos grandes nao, fçJtaf<i^^or.

Dd ii En-
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Envergonliem-fe os Reys , e Grandes do
Mundo de verem tanta virtude em hum bár-

baro
,
que a couía que mais eilimava em íeus

Reynos eram os pequenos , e pobres ; de

que todos , ou os mais dos Grandes fazem

tão pouca conta , fendo tão obrigados pela

Lei queprofeíTam aos flivorecer , e amparar;

Goufa tão encommendada de Deos , como
fua própria , dizendo por S. Mattheus no

j
capitulo 25' : O que a Imm dejles fizerdes ,

amim ofazeis. Vejam agora os poderofos
,

e privados
,
que mandam tudo , o como fe

hão com eíies pequenos , e o como tratam

o negocio de hum pobre, porque aíTun feha

Deos de haver com elles. E deixando eíla

ir^ateria , em que havia bem que bradar , e

tornando á noíTa ordem : os Reys que íuc*

cederam a Soltao Piros em Xarbedar , que

reinou íinco annos , são os feguintcs. Solrao

Mahamede doze annos , e finco mezes. Ho-
mahu Soltao treze annos , e finco mezes e

meio. Soltao Ham^ed hum anno , dez me-
zes, e féis dias. Homem Soltao quatro an-

nos. Soltao Mahamcd dezenove annos , fe-

re mezes , e vinte dias. Valebur Soltao fin-

co aniios , e dez mezes. A eíle fucccdeo feu
'

filho Daudar Soltao homem apoucado , e de

pouco governo. Eíle repartio a Província do \

Decah em governanças , aínnalando limites

a cada huma por eíla maneira. Em tudo o

-nii que
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que jaz de Angcdiva até Cimrdao
,
que sáo

'feíTenta léguas por coíla
,
poz por Governar

xior a hum Capitão chamado Adei Can
,
que

•era Juftiça maior de íeus Reynos , a eíle cha-

•mamos corruptamente Idalcão. Na outra par-

te que jaz de Cifardáo are Nagotana
,
que

•feráo por coíla perto de quinze léguas até

^inte
,
poz outro Capitão

,
que era pagem de

•fua lança chamado Nizaman Moluc
,

que

tjuer dizer, pagem de minha lança ; a que

Cambem adukeradamente chamnmos Iza Ma-
Juco. Eíks dous fós ficaram tendo quinhão

•naquella parte
,
que fe cílcnde íbbre o mar

chamada Concan. E outro Capitão eftrangcir-

TO chamado Coth Moluc, que quer dizer,

•recebedor de rendas
,
porque era Thefourei-

ro m.ór d^ElRej- de calla Coraçone ,
poz por

-Governador na Comarca dos Talingas
,
que

são os Gentios mais apurados na linguagem,

-que todos os do Decan. Eíla Comarca fica

•ao Levante de eftoutras , e parte com o Rey-
•no do Cannará pela banda do Norte , e com
-o de Orixá pelo Nafcente , cuja principal Ci-

-dade fe chama Palicondá •, a eíle Capitão tam-

:bem chamamos erradamente Cota Maluco.
Naquella parte chamJla vulgarmente Bera-

•ra , lendo feu próprio nome Hada Verar
,

que quer dizer , terra de caíamentos
,
(por-

que ai li vam todos os Gentios do Decan fa-

zer ÍUvis Yodas por ler de muitas ribeiras, ç

mui-
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muito abadada de mantimentos

, ) que fica

ao Noroeíic do Reyno do Tamaiuco , e

tonfiaa com os Eílados do Mirâo , e Virgi

,

que já são do de Canibaya: aqui poz outro Ca-
pitão cJiamado Idniad Maluco

,
que quer di-

zer 5 Capitão íiei
,
porque era Condeílabre

mor dos Reynos . de calb Charques , Chri-

ílão arrenegado. A eftes quatro Capitães deo

ElRcy jurdição eive! , e crime em íuas Go-
vernanças. Reinou ElRey Sol ião Daudar
fete annos , e faleceo , ficando-ihe hum filho

•menino debaixo da tituria de lium Capitão

chamado Virido , Ungaro de nação , Armei-
ro mor d'EiRey , em que elle tinha muita

confiança
,
que ficou na Cidade de Xarbedar

com o menino em feu poder. Mas como neC-

te negocio de reinar não ha fé , vendo to-

dos eftcs Governadores o Rey m.enino, fa-

zendo a cubica feu officio , carteando-fe to-

dos 5 de commum confentiinento le alevantá-

ramcom o que cada hum governava, fican-

do o iDoço entregue ao Virido
,

que o íi-

-nha em huns formofos Paços em grande cui-

"todia , dando-!he todo o necefiTario. Os ale-

vantados tomaram tirníos de Reys , e para

cncubrirem. fuás tyr:.% ias mandavam todos

os annos dar a fua obediência porfeus Em-
baixadores a eíle menino . nomeando-fe to-

dos por feus efcravos. Eíle Príncipe como
teve-idade , o cafou o Virido feu tutor

,
(que

fe
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íe appellidava Rey de Xarbedar) com hu-

ma filha lua, de que houve hum íiiho
,
que

depois veio a herdar o fcu Reyno por mor-
te de feu avô Virido

,
porque lhe nao fica-

ram filhos machos , eRe foi depois cafado

com huma filha do Idaixd. E eiie he o ver-

dadeiro herdeiro de todos eíles Eílados , c

licou com o menor quinhão delles. Foi eíle

alevantamento perto dos annos de 1491. K
deixando todos os mais alevantados pêra íeu

tempo , continuaremos com o vSoltao iidel-

can
, que poz fua cadeira na Cidade de Vi-

lapor. Andava na fua Corte hum Turco cha-

mado Cufo
5
que em temipo de Daudar Sol-

tâo foi ter a Xarbedar em huma CafiJa de

mercadores , fendo ainda mancebo. Eíle Tur-
co era de tantas forcas , e tão ffrande luta-

dor, que nao havia em todo aquelle Reyno
quem o dernbaífe

,
pelo que ElRey folga-

va muito com eíie. Alguns dizem
,
que a-

quelles mercadores da Caíila lho deram de

'prefenre • outros que clle mefmo fe vendeo

aEiPvCy por fe ver alli muito pobre , e def-

amparado. Lio nao queria confentir feu fi-

lho Meale
,
(eftando em Goa , como adiante

-diremos
,
) com quem, praticám.os eílas cou-

-fas : fomente confeííliva
,
que fora em moço

lutador , e que tin!ia outras habilidades , com
que ganhava fua vida. Eíle Cufo nos alevan-

tamentos fe paílou pêra o Adelcan
,
que fe

lhe
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lhe affeiçoou tanto

,
que Jhe encarregou coii- í^

fas de muita importância , de que deo fempre

mui boa conta ; e aíiim pouco a pouco o foi.

a Fortuna encaminhando pcra o que lhe ti-

nha gUc:irdado
, ( o que clle com fua muita

prudência foube confervar mui bem
,
) até a

pôr no fuprcmo hagar do F^eyno
,
governan-,

do EIRey abíolutamente. E com.o a Fortu^-

iia nunca fóhe a huns fem abaixar outros ,

permittio Dcos que efte x\delcan foíTe mor-
to á trairão por huns Capitães íeus

,
pela de

<que elle uíou com o ieii Rey
;
porque eíle

he o fim
,
que todos os m.áos vem ater, co-

rno o tiveram todos eftes alevantados
, que

vieram a morrer mal , e íeus herdeiros não

lograrem feusPvcynos, porque todos torna-

ram a poder de outros tyrannos , como pe-

lo decuríb da hiíloria diremos. Tvlorto o A-
delcan achou~fe o Cufo na Corte , e logo

lançou mão de hum íilho d'ElRey menino
fazendo-fe feu tutor, com cuja córacquirio

os Grandes de ília parte , tendo tanta aíl:u-

cia , e íabcr, que provêo as fortalezas prin-

cipaes de Capitães de fua valia , c como teve

ludo feguro , e por íi , dizem que ajudou o'
iiienino

,
que faieceo dentro cm hum anno

depois do pai morto , e logo fe fez alevan-.

tar por Rey , no que houve pouco que fa-,

zer. Eile Cufo eílendco ainda os limites do
ícu Reyno tudo o.que poJe^ até ir em pef-

fQ4
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j

iba conquiíbr a Ilha de Goa ,
que era cou-

ía muito groíla em renda ,
que poíluia hum

Seniior Canará chamado Savay , vaííallo do
Rey Canará

,
que naquellc tempo tinha fua

Cidade na parte que hoje cliamam Goa a ve-

lha 5 onde lempre foi o aííento dos Senho-

res todos antigos daquella Ilha até os annos

de 1479 ,
que entraram os Mouros nella

,

vindo fugidos de huma conjuração
,
que con-

tra elles houve no Reyno de Onor ,
que fe-

riam perto de quatrocentos homens ; cuja ca-

beça era iium Alouro chamado Melique
Ocem

5
que fe concertou com o Senhor que

entáo era daquella Ilha , e lhe deo a parte

em que hoje eílá a noíTa Cidade de Goa
,
que

então era tudo mato , aonde os Senhores da-

quella Ilha hiam matar porcos , e veados :

.que os Mouros cortaram , e roíTáram , fa-

zendo fuás povoações fobre o mar , fican-

do alli mais accommodados que em Onor,
por íer o porto , e rio mais capaz pêra as

luas náos. Nefta parte fendo ainda mato ti-

nha o Savay Senhorde Goa humas cafas , eni

que fe dÍQ apofentava quando hia á caça ;

e aílim m.efino Cufo Idalcao o fazia depois

de conquiílar aquella Ilha. Eftas cafas con-

-fervam ainda hoje a memoria do Gentio Sa-

vay, chamando-fe as cafas doSavayo, que
depois foram, muitos annos apofentps dos Go"
v.ernadores da índia. E porque não foube»'
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ram dar verdadeira informação aonoflbjoão
f;

de Barros dcílas coufas , confundio o nome
j^

do Gentio Savay com o de Cufo Adeican ,
^

dizendo no quinto Livro da fegunda Deca- ijr

da
5
que quando entrámos na índia era Se- ij

iihor de Goa hum Mouro chamado Soay

,

a que commummente chamamos Sabayo vaf-

iallo do Rey do Decan , Parleo , natural da
Cidade Savá. Diílo fe riram feus filhos bem ,

cjuando lhe liamos ifto , dizendo que fcu pai

não era fenao Turco , nem íe cliamava íe-

não Cufo. Efta Ilha de Goa he tão antis^a

,

•que fe não acha nas efcrituras Canarás (cu-

ja fempre foi ) o principio de fua povoação.

Mas acha-fe que foi fempre tão continuada

dos eílrangeiros
,
que andava entre ellcs por

íidajo , vamo-nos recrear ás frefcas fombras

de Goa , e a goíiar da doçura do feu betre.

-E aííim lhe chamavam por cxcellcncia Goe
jTioat

,
que na fua antiga linguagem quer di-

zer terra frefca , e fértil. E pela continuação

do nome fe veio a abbreviar, e a \\\q. cha-

iTiarem Goe , e nós mudando-lhe a letra E
,

,lhe chamamos Goa. Os naturaes Canarins del-

ia lhe chamam Tis Vari
,
que quer dizer rrir^-

^ta aldeias, por ferem tantas as que efta Ilha

-rem
,
que todas , louvado Deos , são hoje po-

-voadas de Chriílaos , e repartidas por doze,

ou quinze Freguezias. Viveo eíle Cufo Adel-

<an ^íé os annos de ijoj. Ficáram-lhe doiis

fi-
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íiihos , hum chamado Ilmael , e outro Mea-
ie. E dellc havemos m.uitas vezes de fallar

pelo decurío da hifloria
,
que por iílb o da-

mos aqui a conhecer
,
que citando o pai no

artigo da morte pedio ao filho Ifmael , que
llie luccedia no Reyno

,
que a fcu irmão Mea-

le
5
que ficava moço , o não niatafle , e o fi-

zeíTe Rcligiofo
,
(porque antre eíles Mouros

he melhor íer porco de Herodcs , como lá

dizem
,
que irmão d'ElRey ,

porque a pri-

meira coufa
,
que fazem emi herdando o Rcy-

jio 5 he matarem todos , ou quando menos
tirarem-lhe os olhos por le nao temerem del-

les.) A efte límael tomou o noíTo vaíerofo

Capitão Anbníb de Alboquerque a Ilha de

-Goa. Reinou cRe Rey vinte e oito annos

,

e faleceo cíle paíTado , antes de o Governa-

dor Nuno da Cunha partir pêra o Norte. Fi-

cáram-lhe dous filhos , hum chamado Malu-
can , e o outro Abrahemo. O Malucan que

era mais velho havia-íe por filho íuípeitofo

por íer muito negro , e aííim o tinham fei-

to crer ao pai : pelo que alguns Capitães (de

que era cabeça IcufXandivan homem pode^

rofo) trataram de alevantar por Rey ao A-
brahemo ; e o Accedecan

,
que era a maior

peíToa do Reyno , com outros que o íeguiam,

trabalharam de aílentar naquella cadeira a

Meale Can irmão do Rey morto , fobre õ
que fe atearam grandes bandos, ao que acu-

dio
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-dio Babugi rnulher que foi do Cufo Adel-lf

can avó dos moços
,
que era huma Senho-

ra muito valeroía , e tal manha teve
,
que

.contra o poder de todos fez alevanrar o ne-

to Malucan por Rey j e logo mandou m.et-

ler ao irmão , e ao tio em maímorras , e per-

ieguio o Accedecan
,
que favorecia o tio

.,

que por fe livrar delle paíTou-iè a Pondá , e

dalli fe carteou com o Governador Nuno da

-Cunha
, pêra que fendo cafo que o Rey o

-perfeguiíTe de todo, e o fbilebufcar, o re-

colheífe na Cidade de Goa , e lhe déíí^Q li--

vre embarcação pêra Meca
,
pêra o que deo

ao Governador as terras fírmiCS de Saliete ,

e Bardes
,
que eram fuas , de que o Gover-

.nador logo mandou tomiar poífe por CJiri-

ftovão de Figueiredo Tanadar mor de Goa,
a quem m.andou que fizeífe hum forte em
que fe recoiheiTe , eile o fez aílim. E achan-

do em» hum lugar, que fe chama Mardor,
shum grande , e forte pagode , o mandou cer-

-car em roda de tranqueiras fortes , deixan-

do-o no meio , e alli fe recclheo com du-

z^eníos homens que levou , e muitos piaes da
-terra , c dalii fahia a recolher as rendas , e

foros das aldeias. Efte Rey Malucan
,
que

fe tinha por adulteríno , foi táo má coufa
,

táo torpe , cujo , e viciofo
,
que havendo

ipouco mais. de féis mezes que governava ,

ibi morto efcc Agoílo paíTado peio Capitão

Icuf
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Icuf Xandivaii
,
porque lhe trazia hum fi-

lho feu por manceba. E tanto que o matou
logo entrou nas prizoes , c tirou o Abrahe-

mo , e o jurou por Rey. Eíle como era a-

niigo do Accedecan , era bom homem , e

pertendia de reinar pacificamente , nao que-

rendo vaíTallos deícontentes
,

paíTou logo

hum formão , e perdão geral ao Accedecan ,

confirmando-lhe as terras queElRey ihu pai

lhe tinha dado, e o mandou chamar, ere-

ccbeo com muitos mimos. Vendo-fe elle já
reconciliado com. ElRey , e que nao havia

niiíler o Governador pêra coufa algum.a , tra-

tou de lançar mão das terras que lhe rinha

dadas, cm quanto o Governador andava na
Norte , e deípedio com muita preíía hum
Capitão Turco cJiamado Soieimao Agá com
nove mil homens de pé , e duzentos e iin-

coenta de cavailo
,
pêra que fe foíFe metter

nellas , como fez : e apoílando-fe das alde-

ias de Cocolí , Afolona , e Margao fe dei-

xou ficar alli recolhendo os rendimentos.

CA-
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CAPITULO V.

Dos recontros
,
que os nojjos tixeram com os

Mouros : e de coyno Z). 'João Pereira pe-

lejou coyn ellcs , e os desbaratou : e das

coufas em que o Governador Nuno da

Cunha provêo er,iDto , e em Goa.

CHriílovao de Figueiredo ,
que eílava

por Capiráo cm Mandor , teve Jogo re-

bate de como os inimigos eram entrados nas

Terras , e fortifícando-ie mui bem , delpedio

Miguel Froes Feitor de Goa (que era feii

genro , e viera alli arrecadar as rendas ) com
c^uinze de cavallo , e alguns piáes

,
pêra que

foíTe efpiar os inimigos , e ver que gente íe-

TJa. Miguel Froes chegou á aldeia de Ver-

ná m.eia légua da tranqueira , aonde deo de

Toílo com os inimigos , e tão perto que não

pode virar lem rifco de fe perder de todo.

Ê em os vendo arrancou com os de cavai-

lo com grande fúria , e os foi com.metter

derribando alguns dos primeiros encontros.

E como era grande homem de cavallo , e

cie muito animo , e esforço, tanto que que-

brou aquella primeira fúria dos inimigos ,

que fe acharam embaraçados com aquelle

atrevimento , foi-fe recolhendo com grande

ordem, levando todos os de pé diante, ten-

do-lhes o encontro dos inimigos porque

os
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os não rompcíTem , fazendo muitas voltss a

clles , de que fempre efcalavrava alguns. To-
davia os Mouros aperraram tanto com to*

dos
5
que lhes derribaram oito companhei-

ros. Mas Aíiguel Froes com os poucos que

lhe ficaram foi fempre fuílendo o pezo da

gente ás voltas até perto da tranqueira. Chri-

ftovão de Figueiredo foi avifado do nego-

cio por alguns piaes que foram fugindo , e

fahindo fora com toda a gente que tinha pê-

ra ir recolher o genro , achou-o já perto da
tranqueira mui baralhado com os inimigos

,

e dando Sant-lago nclles , com grande fúria

os fez parar , travandc-fe huma muito arrif*

cada batalha
,
porque ficaram todos baralha-

dos. Neíle encontro fizeram os noíTos o que

fe delles efperava , e derribaram muitos Mou-
ros ; mas com.o eiles eram tantos m.ais , tor-

naram a carregar febre os nofi^bs
,
que fe fo-

ram recolhendo , ficando detrás o logro , e

genro 5 íendo-lhe o encontro ; e afijm che-

garam ao forte já tudo tão baralhado , e tra-

vado
5

que houveram de entrar de envolta

huns com os outros. Perdéram-fe nefta jor-

nada féis Portuguezes , e trinta piaes da ter-

ra com dous Naiqucs valentes homens Gor-!-

ça Naique , e Malu Naique , naturaes de Goa
velha

, que pelejaram como leóes bravos.

Recolhidos os noflbs ao forte , foram cer-

cados á roda dosAIouros, fem lhes darem
lu-
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lugar pêra poderem lançar hum pião pêra

levar recado ao Capitão de Goa
,
que náa

deixou de o ter por alguns piães que fugi-

ram
,
que ie não puderam recolher ao for-

te. Tanto que D. João Pereira Capitão de

Coa teve avifo do trabalho , e perigo y em
que os da tranqueira ficavam , ncgociou-fe

com muita prcíía pêra os foccorrer , man-
dando ajuntar todos o? piães das Ilhas de

Goa , e mocos dos cafados , cue todos fa-

riam lium corpo de mil e quinhentos ho-

mens 5 e provendo-cs de lanças , efpingar-

das, e outras armas
,

paíTou-íe a Agaçaim
com todos os cafados , c alguns fronteiros

que eftavam em Goa
,
que feriam fetecentos

liomens , em que entravam cento c oitenta

de cavallo . e paíTou á outra banda , e foi

jnarchando em muito boa ordem , levando di-

ante alguns cavallos ligeiros pêra defcubri-

rem o campo. Gaitou nifto oito dias , em
que fempre de dia , e de noite o forte foi

commettido por todas as partes , com que

deram aos cercados infinito trabalho
5

por-

que não largaram em todos elles as armas

das mãos , defendendo-fe muito valoroía*

mente , não deixando de haver mortos de

parte a parte. Soleimão Agá teve logo avi-

lo da vinda do Capitão de Goa , e tom.an-

do parecer fobre -o que faria, aíTcntáram

que fe foíTem pêra Verná
^
que era hum cara-
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po mui largo , e grande , e que alli eípe-

ralTcm os Portuguezes , e pelejaílem com el-

Jes , e aíTun o íízeram. D. João Pereira che-

. gou a Mardor , ílihindo-o a receber Chri-

ílovâo de Figueiredo , e Miguel Frces cotn

os mais Portuguezes , e deiles foubc o que
lhes era acontecido com os Mouros , e do

. poder que era , e onde eílavam , porque já

.- os tinha mandado eípiar. E tomando alli pa-

recer 5 aíTencáram
, que aquelle dia defcan-

íaííèm , e que ao outro foílem bufcar os ini-

migos , e pelejaíTem com elles
,
pêra o que

fe todos prepararam. Ao outro dia pela ma-
nha ordenou o Capitão fua gente toda , fa-

zendo da de cavallo duas batalhas , huma
deo a Jurdão de Freitas , c a outra tomou
pêra íi , com quem ficaram os Cidadãos ^jq

Cavaileiros principaes
,
que fe acharam nef-

ta jornada
,
que eram os feguintes : Galvão

Viegas Alcaide mor de Goa , e feu irmão

Galaz Viegas , Vicente Colaço , Jorge Gar^

cez Vereadores daquelle anno , Pêro Preto

fogro de D.Diogo de Almeida Freire , Se-

Laftião da Fonfeca , Gregório Martins , Fran-

-cifco de Mendoça , Manoel de Vafconcel-

los , Aífonlb Pires do Vale , e outros. Da
.gente de pé fez três batalhas , duas dos Por-

tuguezes , de que deo a Capitania a Chri-

fíovão de Figueiredo , e a Miguel Froes ; e

a outra que era de toda a gente da terra deo ^

Couto. Tom, L P. jL Ée íj
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C''fez Gapitao delia Icuf Tansdar Mouro ^

Valente homem. Ncíla ordem começaram a i^

marchar pcra-Verr.á ; e cliegando á viíla , a- f

chou' já os- inimigos cm campo com as cof-

tas cm huma ferra , com toda a gente óe-pé

èrii doiis erquadrões de quatro mil e quinhen-

tos cada hum ; e em cada ponta cento de

cavallo 5 e íincoenta que eram acubertados

lia teíía do exercito, pêra íiiílentarem o pri-

íneiro encon^tro.- D. João Pereira pofto que

viíTeo grande -poder dos inimigos , e a boa

ordem em queeftavam , não fez abí^lo algum
em feu coração , não deixando de o fazer

íios uTiais dos da fua companhia
,
que fica-

ram embaraçados vendo tamanho exercito
,

O que D.- João -logo entendeo ; e receando

que mais" p'désbarataíTe o- medo dos feus^

que ò poder dos inimigos , foi difcorrcndo

por todos com hum roílo rhui alegre , di-

zendo-lhes :
» -Que he iílo, Cavaileiros , e com-

')) panheirós meus, aqui temos eíles Mouros
-59 inimigo^; de noíTa Lei

,
que são os mefmo5

.,5rquev6è desbarata íles muitas vezes , não haja

5) novidâ-cks , icí^ui-me , que Deos he comnol-

>'co, ea-vítoriaeílá certa.» E com iílo dei-

pedio Jurdão de Freitas
,
pêra que pegaííe com

os de cayalio de huma das pontas, e maiir

dou 'aoç' dè pé que ti^avaíTem. a batalha ', è
elle cora os da fua companhia reraetteocom

os cavàllos acubertados^ dando nelles Sant-

4ago
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Ingo com tamanho impero
,
que daquellc pri-

meiro encontro Jhes derribou nlguns, e os mais

fez recolher aos efquadroes. Os de pé rompe-
ram baralha com os Mouros , de que derriba-

ram m.uiros das primeiras furriadas da arcabu-

zaria. Chriftováo de Figueiredo , e Miguel
Froes andaram fempre diante de fuás compa-
nhias , trazendo tanro o tento em os fcus , co-

m.o em os inimigos. O Ta nadar Icuf Mouro
com os piács 5 e efcravos commerreo os inimi-

gos por huma das ilhargas de hum efquadraa

com que rravou mui determinadamente , der-

ribando logo muitos , andando eJle diante

de todos em hum form.oíb cavallo , fazen-

do maravilhas , matando , e derribando nos

Mouros á fua vontade , mettendo-fe tanto

antre qUqs
, que lhe mataram o eavallo de hu-

ma efpingardada , ficando a pé cercado de

muitos
5
que trabaliiáram pelo matar, por-

que era mui conhecido de todos ; mas os

feus piaes , e Naiques lhe acudiram com mui-

ta preUa , e lhe deram outro cavallo que le-

vava a deliro, em que cavalgou , efez mui-

tas maravilhas. Os efcravos dos cafados pe-

lejaram aqui como leÓes , fazendo nos Mou*
ros grande eílrago , mas nao fem damno feu,

D. João Pereira fobre quem carregava aquel-*

Je negocio , depois de romper os cavallos

acubertados, pegou cora os outros
,
quq ef-

.tavam na outra ponta do eíquadrão^, íican*

Ee ii do
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do aílim todas as batalhas travadas com ta-

manha crueza
,
que não faziam fenao cahir

de ambas as partes ; mas comjo os inimigos

eram tanto de vantagem , cercaram os nof-

íos de feição
,
que cíleve a coufa tão arrií^

cada, que alguns dos Portuguezes de cavai-

lo fe começaram a recolher , e não deixaram

de fer viftos de D. João, que poílo que pe-

lejava ccmio Cavalleiro , não deixava de ver

,

c prover a tudo como Capitão» E remetten-

do com os que fe fahiam da bataliia , os

aíFrontou de palavras , e ainda deo com a

lança , dizendo-lhes : » Voltai jjudeos , onde

)) vos ides ? Porque quereis deshonrar a vof-

» fa nação Portugueza } » Elies envergonha-

dos difto voltaram pêra os inimigos
,
pelejan-

do de novo valorofamcnte. E por não par-

ticularizarmos tanto golpe , a batalha efteve

muitas vezes declinada contra os noíTos ; mas
Deos

5
que não tirava os olhos dcllcs , deo

animo , e esforço a D.João , e aos mais Ca-
pitães 5 e Cavaileiros Cidadãos de Goa ,

(que

foram os que fuftentáram todo aquelle pezo
,

)

que apertaram tanto com os inimigos ,
que

os arrancaram do campo , fendo )á quatro

horas da tarde
, ( que tanto durou efte confli-

to. ) D. João Pereira que fentio a vitoria por

íi , esforçando os feus ^ lhes diíle : » Ah esfor-

)) çados Cavaileiros , a vitoria he noíTa , vós

» a ganhaíles por voílb valor ^ fabei-a feguir,
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» e não perdoemos a eíles Mouros noíTos ini^

» migos. )) E arrancando apôs ellcs os foram

icguindo todos com hum novo animo ate de

todo os desbaratarem , rccoUiendo-fe Solei-

mão Agá ferido , ficando-lhe hum fobrinho

morto com mais de oitocentos dos feus. E
porque o dia fe hia gaRando , tocou D. Joáo
a recolher , o que os Portuguezes fizeram

;

mas os efcravos , e piáes com o Tanadar
Icuffcguíram os inimigos até o rio de Can-

dor , no cabo das terras de Cocolym
^
(per-

to de três léguas donde fe a batalha deo
,

)

e ao paííar deile rio apertaram os noífos piaes

tanto com elies
,
que com a preiía fizeram

aíFogar rnais de quinhentos , matando-lhes in-»

da mais no alcance , e daqui íe voltaram.

D. Joáo Pereira tomou o arraial dos inimi-

gos com todo o feu recheio , muitos cavai-

los , bois 5 tendas , e toda a mais bagagem
,

de que os nolTos fe carregaram. Morreriam

neíla jornada fincoenta Portuguezes , e cem
piães , c efcravos , a fora muitos feridos. Ma-
taram dous cavalios a Pêro Preto , e a Icuf

outros dous , e oito , ou dez mais a Cida-

dãos
,
que o Governaííor depois lhes pagou

mui bem. D. Joáo Pereira proveo o forte de

Mardor mui bem, e recolheo-fe pêra Goa

,

defpedindo logo recado ao Governador do-

que era paíTado. Efte chegou em poucos dias

a Dio , e com eile deo o Governador mui-
ta
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ta preíTa ás coufas daqiieJIa fortaleza pêra

acudir ás de Goa , e pêra prever as forta-

lezas de Malaca , c de Maluco
,
porque fe

hia acabando o verão. E tendo já a forta-

leza em altura que fe podia defender , ele-

geo pcra Capitão delia a Pvíanoel de Souia

,

affim pelas partes , c qualidades de lua pef-

foa , como por fer primo com irmão de Dom
António de Taíde Conde da Caílanheira

,

que começava a privar com ElRey D.João ,

e todos o haviam mifler. Ordenou oitocen-

tos iiomcns pêra alli ficarem de preíidio
,

guarnecendo a fortaleza de artilheria
,

que

tirou dos galeões, e a proveo de nrjitas mu-
nições , e mantimentos , deixando a]guns na-

vios ordenados pêra a fcrventia da fortaleza.

E defpedio ífac do Cairo Judeo pêra ir por

terra ao lleyno com. cartas a ElRe}' de co-

mo tinha feito aquella fortaleza ; e defpcdin-

do-fe d'EÍRey deo á vela pcra Goa , aonde

chegou em poucos dias. E logo começou a

entender nas coufas da guerra , fobre o que

tomou parecer, e aííentou-fe que fe mudal-

fe a tranqueira de Mardor pêra Rachol por

ficar fobre o rio , e ém parte que por mar
podia kr foccorrida com. pouco , ou nenhum
rifco. Aífentado iílo mandou D. Gonçalo

Coutinho , a que deo poíTe da Capitania de

Goa, (por ter D. João Pereira acabado feu

icmpo 5 ) que foíTe áquelle negocio , mandan-
do
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do com elJe o Tanadar mor com todos Os

piáes , e gente de ferviço deíla x\rmada , das

ranadarias , c muitas embarcações pelo rio

aíTima. D. Gonçaio cJiegou a Mardor , e man-
dou rirar tudo o que havia na tranqueira , a

que íe deo fogo por nílo ficar em pé , e pal-

iou tudo a Rachol , onde fabricou logo ou-

tra ibbre hum tczo
,
quecahia fobre a agua.,

que fe fez de madeira groííli de. duas faces

com feus entulhos , e algumas guaritas for-

res, lilo tudo [c fez com muira preíleza por
jiaver já novas que defcia gente do Idalcan.

O Governador poz nella por Capitão Álva-

ro de Caminha Cavalleíro muito honrado
com duzentos Portuguczes , e alguns Nay-
ques , e piaes , e ordenou dez , ou doze na-

vios de remo pêra andarem naquelies rios
,

de que fez Capitíío mor Ruy Dias Pereira.

E porque era neceíTario acudir ás couías de

Maluco , defpachou por Capitão daquella

fortaleza António Galvão
;
que porto que en-

tendeíTe o pouco proveito que podia fazer

,

pelo modo de como aquella fortaleza fica-

va , náo deixou de a acceitar pelo defejo que

tinha de fervir a Deos , e a EIRey. E por-

que faltava dinheiro pêra os provimentos
,

empreitou dez mil cruzados da fazenda que

achou na índia, defeu pai, de que clle era

herdeiro , com que fe negociou o provi-

mento. Pelo que fe pode com muia razão

di^
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dizer, que António Galvão reígntou a for-

taleza de Maluco com feu dinheiro , c com
feu fangue , o que lhe foi tao mal pago

,

como adiante fe verá. E porque defejou de

povoar , e engrandecer aquella Cidade de
Terna te 5 folicirou alguns calados pobres pê-

ra que fe foíleni com fuás mulheres , e íi"

lhos viver a cila : e o mcfmo fez a als[umas

mulheres Portuguezas que viviam mal
,
pe-

ia lá as cafar , empreitando dinheiro a ro-

dos pêra fe aviarem , o que fizeram como foi

tempo. E com ifto concluimos com as cou-

ías deíle verão , e entramos nas de Malaca ,

<? Maluco
5
que fempre guardaremos pêra o

inverno pelas não contarmos a peda^^os.

CAPITULO VI.

Das pazes que D, EJicvcío da Gama fez
com ElRey de Viaiitana , e das coufas

que aconteceram em Maluco todo efte ve-^

rão : e de hum raro rafo que aconteceo a
hum daquelles fenhores Chriftãos,

TAÓ deílruido iicou ElRey de Viantana

das máos de D. Eftevao da -Gama , e

cm cílado tão miferavel
,

que nunca mais

pode levantar cabeça, nemoufcu a fazer po-

voação alguma , nem fahir dos matos onde
efíava. E lançando fuás contas aíTentou , aue

pêra viver quieto , e feguro lhe era necelía-

rio.
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rio ter pazes com os Portuguczes , c con-

cedcr-lhes tudo o que clles quizeírerii. Com
eíla reíoluçao derpedio por Embaixadores
CurutauJe daRaya , Lacximcna , l\aucão da

Raya , e Turcao Marcar filho do feii Ban-
da ra

, por quem mandou vifitar D. Eftcvao

da Gama , e a pedir-lhe que lhe quizeíTe con-

ceder pazes
,
porque elle eftava bem arre-

pendido das guerras pafladas , e que cftava

preíles pcra todas as íatisfaçoes que quizef-

iQ. Eftes Embaixadores chegaram a Malaca
em oito , ou dez em.barcaçócs embandeiradas

com grandes fmaes de alegria. D. Eítevao

da Gama os recebeo com grande apparato

,

e ouvio tudo o que lhe diíleram da parte

do feu Rey com roilo alegre ; e m.andando-os

•agazalhar tomou logo parecer com os Ca-
pitães 5 e caiados antigos daquella fortaleza

íobre aquelle negocio , e todos aííentáram

,

que lhes deviam conceder as pazes com con-

dições honeftas
,
pêra aííim íicar aquelía for-

taleza deíaíbmbrada , e deíapreíTada. Em fim

communicando tudo com os Embaixadores.,

•concluíram as pazes com as Condições fe-

guintes

:

)) Que toda a artilheria que houveffe por

5) todo o Reyno de Viantana com as armas

))d'ElRey de Portugal de muitas embarca-

)) coes que por fuás coftas fe perderam , fe-

y> ria logo tornada , e trazida a Malaca,

»Quc
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» Que nunca mais EIRey de Viantana fa-

D ria cm porto algum dos feus lancharas
,

Dí nem outras embarcações de guerra, e tp7

» das as que fe fizeíTcm íem o EIRey faber,

> tanto que foíTe á lua noticia as mandaria a

» Malaca com os donos delias. E que todas

); as que ao prcíente elliveíTern feitas , aíFun

)) luas 5 como de íeus vaiTallos , mandaria lo^

)) go entregar á peíToa que com ellesEmbai-

)) xadores pcra iílb havia de ir.

)) Qi,ie nunca já mais faria tranqueiras
,

» nem fortes alguns cm Bintão , nem emVi-
» antana , e que fe paíTaria logo pêra o rio

)) de Muar por ficar mais perto de Malaca

,

5) pêra delle converfarem. , e commerciarcm
» como amigos ; e que naquelle lugar tam-

)) bem não faria tranqueira , nem forte ai-

)) gumi.

» Que todas as dividas que Tu ao Mafa-
yi mede devia aos mercadores de ivlalaca das

)) fazendas que tinha tomadas antes da guer-

•)) ra as tornaria logo a feus donos ; e não

y) podendo ler tudo , foíle parte , e a dema-
» zia pêra o anno , de que dlc Rey ficavii

» por fiador.

)> Que todos os efcravos de Portuguezes

yi que eíiavam fugidos de Malaca , e dalli

» por diante fugiillm , fe tornariam logo : e

» fe. algum já foífe Mouro , o pagariam a leu

)) dono ; e o mefmo fe faria em Malaca aos

» fu-
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)) fugidos de Viantana. E íe ainda hoiiveíFe

)) em íeus Reynos alguns Hiiios , e lilhas de

)) Portuguezes
,
que íe perderam havia a nnos

)) na fja cofta em hum junco que Iiia deBor-
)) neo pêra Malaca , fe tornariam logo com
)> todos os íeus efcravos , e efcravas.

» Qiie deixaria navegar livremente todas

» as embarcações de quaefquer partes que
)) foíTem pêra Malaca com fazendas , ou man-
» timentos , fem as obrigar a tomarem íeus

)) portos : e que entrando algumas nelles com
>; tempo fortuito , ElPvcy lh(^ daria toda a

» ajuda , e aviamento pêra irem pêra Malaca.

)) Que mandaria a Íeus vaíTalios que foí^

)) km com fuás fazendas a Malaca pêra as

yi venderem , e comprarem outras com.o ami-

» gos , a quem fe faria favor , c amizade

,

^) e o mefmo fe faria em léus portos aos Por*

.)) tuguezes.

»

Eítes Capítulos de pazes juraram os Em-
baixadores em nome do leu Rey , e D. Ef-

tevão da Gama os m.andou apregoar pela Ci-

dade com grandes feftas , e alegrias. E lo-

go negociou peíToas pêra as irem ver jurar

a EIRey em companhia dos Embaixadores

,

que defpedio contentes , e fatisfeitos , dando-

Ihes peças , e brincos pêra lhe levarem. EI-

Rey os feftejou muito , e jurou as pazes , e

as mandou apregoar por lua Cidade ^ man-
dando logo fazer entrega das coufas que el-

ta-
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tavam capituladas. E elle fe mudou pêra

Muar 5 aonde fundou nova Cidade , come-

çando a correr em grande amizade com os

Portuguezes. Aqui os deixaremos por con^

linuarmos com as couías de Maluco , que

mettemos aqui por náo fazermos Capitulos

pequenos.

Deixámos ascoufas daquellas Ilhas com
o tyranno Catabruno fe alevantar por Rey
de Geilolo , c com fuás Armadas andar fa-

zendo guerra por todas aquellas Ilhas aos

Chriíláos delias , a quem com ameaças fo^

zia tornar atrás. E ajuntando leu poder foi

contra a Cidade de Momoya , em que re-

íidia iium Príncipe Chriftao chamado Dom
Joáo 5 de que já em outra parte falíamos,

Eíle não ouíando a lhe dar batalha fe reco-

Iheo em hum forte com fua mulher, filhos,

e família ; e alguns Portuguezes que Trif-

tao de Taíde lhe tinha mandado , não ou-

fando a ficar com elle , fe recolheram aos ma-
tos 3 aonde logo foram mortos pelo edi6to

que era lançado da parte dos da liga. O Ca-
tabruno entrou na Cidade de Momoya fem
achar refiliencia alguma , e fez nella muito

grandes cruezas
,
porque os pobres , e mife-

raveis não fe quizerao bolir , nem miudar

delia , fazendo retroceder todos os Chriftãos

com tormentos , medos , e ameaças. E co-

mo teve feito nclia o que quiz , foi cercar

D.
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D. João no forte ciVi que eftava , dando-lhe

grandes aíTaltos por todas as partes , a que

elle como valorolo acudio defendendo- fc mui
bem ; mas entendendo nos feus grande te-

mor , e receando que elles mefmos o entre-

gaíTem ao inimigo
, quiz prover nas coufas

da alma de fua mulher, e filhos
,
porque fa-

bia que Catabruno o de que m.ais tratava

era do zelo da lei de Mafamede , e de fa-

zer tornar atrás todos os Chriílãos , recean-

do que fua mulher , e filhos , de fracos fe

lhe rendeffcm, indo ter a fuás mãos. E mo-
vido daquelle zelo , mas enganado de tao

pervería opinião , matou com fuás próprias

mãos lua mulher , e filhos. E querendo ul-

timiamente fazello a fi próprio, foi eílorva-

do dos feus
, que pêra fe fanearem com Ca-

tabruno lho entregaram com grande mágoa
,

'e dor de feu coração por não poder eíFei-

tuar o feu defejo. Catabruno tendo-o em feu

poder 5 fabendo o que fizera , lhe perguntou

como tomara huma tao cruel , e barbara de-

terminação , como a de matar fua mulher

,

e filhos , com tanta deshum.anidade ? Dom
João com muita fegurança lhe refpondeo ,

que naquella matéria tratara mais da falva-

jão de fuás almas
, que do remédio de fuás

vidas , porque receou que de fracos com me-
do vieíTem a negar a Fé de Jesus Chriílo ,

era cuja confifsao eílava a verdadeira falva-

ção



440 ÁSIA DE Diogo DE Couto

ção dns almas. Mas que elle como homem'

íirrhc , c conílanrc , e que nao receava me-

dos , nem tormentos ,
eíbva muito preíles

pêra foíner todos os que íe lhe dcilem por

lua Fé
;
porque eíles magoavam o corpo

,

mas faziam a alma muito formoía diante de

Deos 5 onde logo hia gozar de íua Divina

Visão , e de huma gloria que nunca já mais

fe acabava. Carabruno cheio de cólera , o

irado daquella liberdade com que lhe falloii

o mandava matar ^ mas os feus. lhe foram á

mão, pcdindo-lhe que lhe déíTe a vida, o

ique elle fez a feus rogos deixando-o em feu

íenhoric. Caio foi efte da conílancia deíb

bárbaro pêra confundir , e envergonhar a tan-

tos Chriftãos da Europa , criados , c fuílen-

rados com o leite da vSanta ZVIadre Igreja
,

de quem por bem pequenos , e particulares

ríppetites íe apartam , fazendo-feperfeguido-

res delia. E efte fendo bárbaro , nafcido tan-

tas' mil léguas apartado da Igreja Romana,

foi hum tao grande pregoeiro, e ConfeíTor

da Fé de Chrifto como fe vê. Triftão de

Taíde atribulavam-no muito eílas coufas , e

ainda mais a grande falta que havia na for-

taleza de tudo, pelo que receava huma gran-

de defaventura ; e certo lhe fuccedéra , fe

Deos não trouxera no mjefrco tem.po hum
galeão , ciue D. Eílevao da Gama lhe manda-

rá de Malaca cíirrcgado de mantimentos , e

mu-
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munições por fer avirndo do perigo em que

cílawT. Deíle galeão hia por Capitão Simão
Sodré

,
que foi recebido de todos como ho-

mem que CS hia reígatar. Com ifto levan-

taram os noflós alc^uma coufa a cabeça , e

começaram a entrar pela Ilha a fazer faltos

Y\i gente da terra
,
que cílava toda recolhi-

da na ferra. Queimáram-lhc dcfta vez as po-

voações de Trutupalcte , Calamata , e líico

,

poílo que acharam em todas grande defen-

são 5 cuílando-lhes bem. de fangue ; e duas

vezes fahiram a pelejar cora a Armada de

Tidore ^ ov^t chegou até á viíla da fortale-

za , mas de nmíbas as vezes fe recolheram

os noflos desbaratados com m.ortos , e feri-

dos , não ficando porém os inimigos louvan-

do-fe multo davitoria. Os da liga lançaram

grandes Armadas no mar, com que encur-

ralaram os noíTbs na fortaleza , aonde efti-

veram muito trabalhados, até chegar Antó-

nio Galvão 5 como adiante diremos. Eíle

anno foi ter Alvarado Caílelhano ás Ilhas dos

Papuas , indo por m^andado de F^ernão Cor-
tiez a's dc-Maluco : e dam-lhe a elle a hon-

'ra defte defcubrimenro , fendo ella de D. Jor-
•ge de Menezes

5
que a elks foi ter o anno

ílc vinte efete, como atrás temos dito. Efte

"Alvarado defcubrio nefta jornada outras Ilhas,

^ que chamam Gelles-, em, hum gráo da ban-
ida do Norte' LefteOefte com a Ilha de Ter-

na^



448 ÁSIA DE Diogo dè Couto
nate , cento e vinte Icguas do Moro. Sao
os naturaes delias da cor dos Malucos , e

tem língua fobre li.

CAPITULO VII.

J}os Capitães
,

qtíe o Idalcan mandou fohre

as terras de Salfete : e da Armada que

ejle anno veio do Reyno : e de como Dom
Gonçalo Coutinho Capitão de Goa

pajjbu em hujca dos inimigos,

ASfim ficou affronrado , e oifendido o

Idalcan com a perda , e desbarato de

íSoleimao h^^í
,
que esbravejava contra os

feus Capitães , deípedindo logo Accedecan

com groíTo poder pêra ir tomar íaiisfaçaQ

daquella quebra. O Accedecan chegou a Pon-

dá , e dalli defpedio pêra as -terras de Sal-

fete hum Capitão chamado Badurcan com
quinze mil homens. Efte foi logo cercar o

forte dcRachol, elhe deo muitos aiTaltos,

achando em Álvaro de Caminha
,

que era

Capitão , mui grande refiftencia , tendo nos

navios que andavam no rio mui grande fa-

vor, e ajuda. Era ifto em Junho ; e porque

as terras eftavam alagadas , tendo o Gover-

nador recado , mandou gente por m.ar pêra

anór iegurança da fortaleza, e defpedio mui-

tos navios pêra irem pelo rio aíTuna dar nas^

aldeias do Idalcan., como fizeram, queimanr

do-



Dec. IV. Liv. X, Cap. VII. 449

do-lhe muitas, c deítruindo-Jhe os campos,
e as íementeiras. Vendo Badurcaii, que em
quanto os nofíos navios tivcílbm paíTagenx

franca pelo rio aíUma com os íoccorros que
cada dia lhes vinham , não podiam tomar
aquella fortaleza , deixou nas terras outro

Capitão chamado Carnabet com oitocentos

cavallos , e quatro mil de pé , e qUc le paf-

fou com toda a mais gente por hum paíTo

do rio que íe chama oBory, por fer o mais

eftreito do rio porcauía de huma ponta de
aréa

,
que da outra banda lança o mar, (que

le chama Lotilin
;
) e naquella parte aonde

fe poz havia hum grande penedo , que fi-

cava ibbre a agua , de longo de quem as

embarcações que haviam de ir pêra Rachoí
forçado haviam de paíTar. E fobre o pene-

do fez hum.a tranqueira , em que aíTcítou al-

gumas peças de artilheria , com que defen-

deo a paílagem aos noíTos
,
que todavia com-

meítiam de noite , ainda que com rifco. O
que iabido por Badurcan mandou atraveC-

lar o rio defde o Bory até á ponta da aréa

de Lotilin
,
(que era diftancia de pouco mais

de hum tiro de pedra
,
) com traves groíTas

mertidas na vafa ; e de huma á outra man-
dou atraveflar cadelas de ferro , com o que
a paíTagem ficou de todo impedida

j
porque

iua tenção foi defender os foccorros , e prp^

.yimenros
,
porque lhe entregaííem os iioífos

Coí^to. Tom. L P. iL Ff a
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a fortaleza. O Governador fendo aviíado do
negocio o fentio iniiito pelo rifco ein que'

a fortaleza eílava , e bem entendeo que lhe

havia aqueile negocio de dar trabalho : e

com muita preífa fe foi pêra o paílb de A-
gaçaim pêra acudir áquellas coufas

,
porque

lhe ficavam mais de quatrocentos honiens

cercados , e arrifcados na fortaleza , e mui-

tas fuftas , e manchuas das eílacadas pêra

dentro como em redes. Dalli fe embarcou

O Governador cm algumas manchuas com
alguns Fidalgos , e Capitães velhos , e foi

reconhecer o fitio , e ver com o olho o que

fe poderia fazer pêra fe franquear a paÔa-

gem. E notando tudo m.uito de vagar , ven-

do a ponta da arêa de Lotilin
,
que era del-

gada, mandou ver fe fe poderia cortar pêra

lançarem o canal pêra aquella banda , ao

que foram alguns hom.ens práticos na terra

com alguns Pilotos
,
que foram lançados em

terra mui efcondidam.ente , e vendo , e no-

tando tudo 5 affirmáram ao Governador que

fe podia cortar , e que ficaria alli canal ao

inenos pêra almadias , e m.anchuas. E que-

rendo pôr as mãos aquella obra , m.andou le-

var duas grandes barcaças com mantas , e

arrombadas , de que fez Capitães Diogo de

Azambuja , filho de Diogo de Azambuja o
velho , e Lionel de Lima , que foi hum dos

Capitães das caravelas da companhia de Dom
Pe-
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Pedro de Caílello-branco.Eíles Fidalgos eram
ambos mancebos de grande opinião. O Go-
vernador mandou que foíTem i urgir ás efta-

cadas , e que bateíTem o Bory , e trabalhai^

fem por arrancar 5 ou quebrar os páos , e ca-

deias , e cfcreveo a Álvaro de Caminha Ca-
pitão de Rachol

,
que em. hum dia que lhe

limitou , mandaíTe os Naiqucs , e piaes a Lo-
tilin

,
pêra ajudarem a cortar aquella ponta;

e mandou ao Capitão de Goa D. Gonçalo
Coutinho com doze , ou quinze navios, e

muitos íervidores com enxadas , e codilins

,

paz , e ceílos pêra correrem com aquella

obra, deixando-íc o Governador ficar cm A-
gaçaim em hum palmar de hum Fernão Nu-
nes natural de Meijão Frio , Cidadão hon-

rado , e que íe tinha achado na tomada de

Goa , e em outras coufas ; pelo que lhe dea
ElRcy a Capitania daquelle paíTo de Aga-
çaim em fua vida, e pêra cafamento dehu-
ina filha , e ainda hoje vive hum feu filho

chamado Jorge Fernandes nefte meímo pal-

mar, que fe achou neíla guerra do Bory, e

dá delia muito boa razão. As barcaças de-

pois de furtas entre as eílacadas começaram
a bater o Bory com grande fúria , e terror

,

e também receberam delle fua refpoíla , ma-
tando-lhe alguns homens , e arrom.bando4he

alguma parte delias ; mas os Capitães del-

ias^ que eram valorofos , niç> defiHíram da

Ff ii cbra

,
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obra 3 antes foram continuando a bateria ,

desfazendo muitas das eftacadas , e matan-

do no Bory muita freme. Em quanto fe if-

to continuava , D. Gonçalo Coutinho defeni-

barcou abaixo de Loãiin , c foi caminhan-

do por terra até á ponta da aréa , onde a-

chou o Capitão do campo de Rachol com
todos os piães , e pondo míios á obra cor-

taram a ponta de mar a mar com grande

rifco 5 e perigo , porque todo aquelle dia'

choveram pelouros do Bory fobre os nof-

fos
5
que mataram alguns dos fervidores. Cor-

tada a ponta , como aquella parte era mui-

to baixa , acudio a agua com enchente , e

ficou daquella feita hum canal
,
que de ma-

ré cheia podiam paílar embarcações peque-

nas
,
por onde começaram a ir os foccorros

a Rachol , mas fempre com rifco por cau-

fa da artilheria do Bory
,
que de dia, e de

noite não ceíTava de varejar aquella parte.

Eíle trabalho durou todo o inverno , em que

os da fortaleza tiveram alguns aílaltos
,
que

por não ferem de fubftancia deixamos de ef-

crever. Entrando o verão furgíram na bar-

ra de Goa finco náos , de que era Capitão

mor Jorge Cabral
,

que tinha partido do
Reyno o Alarço paíTado de 15*36. de que

a fora elle eram Capitães Vicente Gil , Gaf-

par de Azevedo , Ambrofio do Rego , e

Duarte Barreto. Eíle anno foi muito famo-

fo
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lo noReyno per duas coufas. Huma
,
por-

oue foi muiro nomeado , que fe chamou o
de S. Braz

,
que foi de tanta fecca

,
que to-

do o anno até o dia de S. Braz Bifpo
,
que

a Igreja celebra a três de Fevereiro, não ri-

nha chovido hum^a gotta de agua , c nelle

por merecimento do Santo choveo tanta
,
que

parecia hum dikivio , e as iêmentes que ci-

tavam lançadas á tcira (que parece fe ti-

nham nella fuíientado com alguns orvalhos )

foram rebentando tao profperamente
,
que

cm toda a parte do Rcyno reipondeo a Icf-

fenta por hum, e valeo o alqueire de trigo

a vinte e íinco , e a trinta reis. A outra foi

,

que eíle anno entrou em Portugal a Santa

,

e Geral Inquiíiçao , impetrada por ElRey
D. João do Summo Poniiíice ,

porque an-

dava o Reyno mui ifcado da pefte Judaica,

Pelo que movido da honra do Senhor Deos
mandou por Em.baixador a Pvoma D. Hen-
rique de Menezes , filho do Conde Prior Dom
João de Menezes

,
que em Roma foíicitou

efte negocio com o Summo Pontífice
, que

movido do fanto zelo d'ElRey lhe conce-

deo a elle , e a todos os feus Succeífores o
titulo de Zeladores da Fé, Efte anno tam-

bém cafou o Infante D. Duarte irmão d'El-

Rey D. João com a Infanta D. Ifabel ir-

mã do Duque de Bragança,

CA-
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CAPITULO VIIL

De como D. Gonçalo Coutinho foi morto
,

e desbaratado no Bory pelos Capitães

do Idalcan,

COm a vinda deflas náos
,
que trouxe-

ram muita gente , determinou o Gover-
nador de tomar conclusão nas coufas da
guerra de Salfete

,
porque tinha muitas que

fazer, e a fortaleza de Rachol eílava mui-

to arrifcada , e feus foccorros davarn gran-

de opprefsão ao Eftado
^

porque cuftavam

muitas mortes , damnos , c defpczas
, porque

a mor parte do inverno eíkve o Governador
em Agaçai,m , donde provia naquella guer-

ra
,
que lhe coníumia muito. E pondo em

confelho de todos os Capitães aquelle nego-
cio , aíTentou-fe

,
que fe lançaíTe o inimigo

do Bory , e que fe defentopiíTe o rio , e fe

fizelfe huma fortaleza em Rachol forte , e

que foíTe moderada , e capaz de fó cem ho-

mens
,

porque não eíliveííem os Portugue-

ses arrifcados detrás de páos. Aílentado if-

to 5 commetteo o Governador a jornada a

D. Gonçalo Coutinho Capitão de Goa , a

quem deo feiscentos homens
,
que partiram

em muitos navios grandes , e pequenos , le-

vando ordem pêra defembarcar em duas par-

tes : huma pouco antes de chegar ao Bory

,

e
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e outra adiante delle. Porque como aquel-

ie penedo entrava pela agua , deixava de am-
bas as ilhargas caliíetas a que os navios por

diam chegar , e lançar gente em terra. Def-

tas duas parces le mettiam já os inimigos ,

e tinham provido nellas deila maneira. Na
parre antes do Bory

,
(que era huma preza

de agua
,
que ílihia alli ao mar , e que ti-

nha humas portas , e huma ponte de groí-

ías traves
,
) enceveram-nas mui bem : e na

outra parte
, que era chá , abriram grandes

covas , e mui tundas
,
que taparam por li-

ma de cana?
,
palha , e terra , e em eílas am-

bas tinham gente de guarnição , e vigia. Che-

gado D. Gonçalo Coutinho ás barcaças
,
(que

fempre foram continuando na bateria,) toman-

do a gente delias , ordenou que folTe ao ou-

tro dia pela manha a delembarcaeáo neíla

forma : Lionei de Lima , e Diogo de Azam-
buja com trezentos homens haviam de deí-

embarcar nas portas , e o Capitão com todo

mais reílo no lugar mais aílima. E prepa^

rando-ie todos aqueila noite , tanto que rom-
peo a manhã , comieçáram as barcaças lua

bateria , e o mcímc^ fizeram as fuílas
,
que

foi huma coufa muito pêra temer. E apar-

tando-le os navios foram commetter os lu-

gares determinados; os que. haviam de com-
.metter as portas. da preza ,. pu-zeram nellas

as proas , e os primeiros que ialtáram fobre

a
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a ponte foram Lionel de Lima /e Diogo de

Azambuja com alguns companheiros , e co-

mo hiam de íalto dando no cevo , efcorre-

gando-lhes os pés cahíram no mar , onde
logo foram afFbgados por caufa das armas

,

e pela mefma maneira onzeram mais de cen-

to e fmcoenra dos que alii deíèmbarcáram.

-Deites huns foram aÔbgados , e outros eipe-

daçados dos inimigos
,

que aílim ás efpin-

gardadas, como ás frechadas nao faziam fe-

Jião enfopar nos nofíbs
,
que eílavam emba-

-raçados na ponte huns fobie os outros. Dom
Gonçalo Coutinho paiTou avante, e foi pôr

a proa na outra calheta , e arremeçando-fe

a terra , es primeiros que defembarcáram ,

que foram mais de duzentos , dando nas tra-

peiras foram-fe com elies abaixo , ficando

enterrados huns em íima dos outros. Alli a-

cudíram os inimigos , e fizeram nelles ma-
tança bem á íba vontade. D. Gonçalo fal-

tou também em terra , mas ficou fora com
alguns que o feguíram , fobre quem carre-

garam os Mouros. E pofto que D. Gonça-
lo , e os mais pelejaram valorofamentc , fo-

ram logo desbaratados , e D. Gonçalo foi

recolhido com trabalho com hum golpe por

iima de hum hombro
,
que o efcaláram to-

do , e aífim fe acabaram de desbaratar to-

dos , ficando alíi mortos mais de trezentos,

c rodos, ou os mais dos que efcapáram^, fo-

ram
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ram com muitas feridas de efpingardadas
,

e frechadas. Os das fuílas
,
que ainda cftavain

por dcfembarcar, vendo tamanlia defaventu-

ra , recoJhendo-fe foram tomando pelo mar
muitos dos noíTos , aílim m.ortus , como fe-

ridos. E tomando as barcaças á toa , foram-

fe pêra Agaçaim com os navios alaílados de

corpos mortos , e chegaram ao meio dia ef-

tando o Governador Nuno da Cunlia pêra

ie pôr á meza com todos os Fidalgos ; e

dando-Ihc a triíle nova , deo de pé ás me-
zas 5 lançando tudo pelo cJiao , foi-fe apar-

tado fó , dizendo mal á fua ventura , man-
dando que fe delembarcaííem os feridos , e

que os curaílem , como fe logo fez , e fo-

ram todos defembarcados , aflim ellcs , co-

mo os morros pêra lhes darem fepuítura
,

que encheram todo aqucHe palmar, que era

coufa muito laftimofa de ver. O Governa-

dor acudio á cura , rompendo elle mcfmo as

toalhas , e guardanapos da fua meza pêra

fios 5 e ataduras , recolhendo D. Gonçalo pê-

ra a cafa em que fe agazalhava , mandan-
do-o curar com muito refguardo , e o man-
jdou pêra Goa ; mas como as feridas eram
•mortaes, durou pouco. Os mais feridos de-

•p.ois de curados os mandou pêra Goa nos
mefmos navios , e deíles morreram mais de
ametade. De forte que neíle negocio fe per-

deram perto de quatrocentos homens , em
-.i;u que
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que entraram muitos Fidalgos , e Cavallei-

ros 5 a fora mais de quarenta que ficaram ca-

tivos em poder dos inimigos. Eítes foram

levados ao Accedccan ,
que acudio aili com

muita prelTa , e o primeiro homem que lhe

aprefentáram foi hum Franciíco Dias, que

elies primeiro dcfpíram todo deixando-o nú.

Accedecan vendo-o alFmi pezou-ihe muito

dos íeus ufarem aqueiia deshumanidade- E
tirando hum camarabando

,
que tinha fobre

a touca lavrado de ouro , lho deo pêra que

fe encachaíTe , como fez , rcprehendendo os

que lho levaram allim , dizendo-lhes
,
que os

Portuguezes não fe haviam de tratar daquei-

la maneira.

CAPITULO IX.

Dos recados que o Governador Nuno da Cu-

nha teve de Dio : e das pazes que jez>

com o Accedecan , e lhe tornou a lar-

gar as terras de Salfete , e Bardes,

EStando o Governador com efte grande

enfadamento , ao outro dia lhe chega-

ram cartas do Capitão de Dio , em que lhe

pedia
,
que em todo o cafo acudiíTe ao Nor-

te
,
porque SoItãoBadur fazia grandes ajun-

tamentos de gente , e que fem dúvida era

pêra pôr cerco áquella fortaleza. Ifto emba-

raçou o Governador , c o cortou muito ,

por-
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porque o tomou com hum tão frclco nojo

como o paílado , não fe fabendo por então

determinar no que faria
;
porque le largava

nquella guerra
,
perdia as terras de Salícte ;

fenão acudia a Dio
,
que era mais importan-

te 5 arriícava aquella fortaleza : neftas talas

andava fem fe poder acabar de determinar

,

nem bolir. Não comia , nem repoufava
,
por-

que via muitos mares alevantados por proa.

Mas acudio Deos logo a tudo , como elle

fempre faz
,
porque eílando na maior inde-

terminação
5
que fe nunca vio , nem imagi-

nou 5 chegou hum recado do Accedecan a

Jhe pedir licença pêra lhe mandar hum Em-
baixador

,
porque tinha negócios que impor-

tavam tratar com elle. O Governador lho

concedeo. E vindo muito bem acompanha-
do o ou vio prefentes os Fidalgos do Confe-

lho. Elle Ihepropoz fua embaixada da par-

te de Accedecan , cuja fubftancia era : » Que
» a elle IhQ pezava muito do cafo paíFado

,

)) porque era muito feu fervidor , e affeiçoa-

)> do aos Portuguezes : que lhe pedia por

» mercê quizelTe efcufar tantas mortes , e

)) perdas lobre coufa que elle não podia lo-

> grar : que as terras de Salfete eram do Idal-

»can, e que elle as havia de poíTuir, ear-

» recadar fem ter contenda com os Portu-

» guezes : que quando elles lho quizeíTem

3) impedir , era forçado defender-lho , e que

»pe-
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» pêra ficar fó tendo fortaleza em Rachol
,

)) não fervia de mais
,
que de liie fazer mui-

> tas defpezas : que elie nao queria conten-

^ der com ella
,
que alli eílaria , e os Por-

)) tuguezes encurralados dentro. Que lhe pe-

5) dia muito lançaííe bem luas contas , e a-

^ chando que lhe fallava como amigo , e fer-

» vidcr y a raandaíTe tirar dalii , e defiílille

» das terras , e que clle eílava preíles pcra

^fervir ElRey de Portugal , e conceder to-

> dos os partidos juftos , e honefcos que p.u-

» deíTe. » O Governador depois de ouvir o

Embaixador , o mandou agazalhar em hu-

ma quinta perto até lhe reíponder. E pon-

do aquellas couías em ConfeJho , debatendo-

fe bem , e dando-fe muitas razoes de parte

aparte, vieram a concluir
j
que pois as ter-

ras fobre que fe contendia le nao podiam
poíTuir 5 nem arrecadar fem mais defpezas

do que montava o rendimento delias , e que

o iriimigo a defpeito doEílado as havia de

comer , que o bom feria largar-fe a tranquei-

ra de Rachol
,
pois na fubftancia nao era mais

que tranqueira de pios , e nao fortaleza , e

que aquiilo nao fervia de mais
,
que de fa-

zer gaftos , e defpezas , e de embaraçar a el-

ie Governador pêra não poder fahir de Goa
acudir ás coufas de que houveíTe neceílida-

des. E que a todo tempo que o Eftado pu-

defle , e o Governador da índia eíliveíTe def-

- k oc-
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I
occupado de guerras , ahi cílavam as terras ,

que fe poderiam tomar todas as vezes que

quizelleni. Com eíla reíbluçao refpondeo o
Governador ao Embaixador ,

que clle larga-

ria a tranqueira de Rachol com condição ,

que havia de ier desfeita , c que em quan-

to fe recolheííem os Ponuguezes que nclla ef-

tavam havia de mandar affaílar léus Capi-

tães 5 e defimpedir a paíTagem do rio pêra

fe recolherem á fua vontade, eque lhe ha-

via de entregar todos es Portuguezes ,
que

em feu poder eftiveíTem cativos. Tudo ifto

acceitou o Embaixador, e paífou diíTo feus

papeis , e aílinados. E logo mandou o Go-
vernador hum Capitão com muitos navios pê-

ra recolher a gente , e artilheria de Rachol

,

o que elle fez achando já o rio defentupido.

E depois de ter tudo embarcado , mandou
dar fogo á tranqueira , em que toda fe con-

fumio. Feito iílo , recolhêram-fe pêra Goa , e

o Accedecan mandou logo todos os Portu-

guezes que latinha. Com iílo fe começou o
Governador a preparar pêra ir a Dio , dan-

do expediente ás náos do Reyno pêra irem

a Cochim tomar a carga. E por aqui con-
' cluimos com as coufas defta quarta Década

,

porque nos parecco melhor entrarmos na quin-

ta com as coufas que começaram a fucceder

em principio deíle verão
,
que são muitas,

ç muito notáveis.

Fim do Liv. X. da Década IV.
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